УРЕДБА
О РАТИФИКАЦИЈИ ЦАРИНСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О
КАРНЕТУ АТА ЗА ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ РОБЕ
("Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори и други споразуми", бр. 13/63)
ЧЛАН 1
Ратификује се Царинска конвенција о карнету АТА за привремени увоз робе
(Конвенција АТА), с прилогом, потписима у Брислу 6. децембра 1961. године, која у
оригиналу на енглеском језику и у преводу на српскохрватском језику гласи:

ЦАРИНСКА КОНВЕНЦИЈА О КАРНЕТУ АТА ЗА ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ
РОБЕ (КОНВЕНЦИЈА АТА)
УВОД
Државе потписнице ове конвенције,
на састанку, под покровитељством Савета за царинску сарадњу и страна
уговорница Општег споразума о тарифама и трговини ((ГАТТ), консултујући се са
Организацијом Уједињених нација за просвету, науку и културу (УНЕСКО),
узимајући у обзир предлоге представника међународне трговине и остале
интересе за олакшање поступка за привремено ослобођење од царине увоза робе,
уверене да би прихватање заједничког поступка за привремено ослобођење од
царине увоза робе омогућило знатне предности у међународним трговинским и
културним активностима и обезбедило већи степен склада и једнообразности у
царинским системима страна уговорница,
сложиле су се о следећем:

Глава I
ДЕФИНИЦИЈЕ И ОДОБРЕЊЕ

Члан 1
За сврхе ове конвенције:
а) израз "увозна царина" означава царину и све друге дажбине и таксе које се
плаћају при увозу или у вези са увозом и обухвата све унутрашње порезе и

трошарине којима подлежи увезена роба, али не обухвата таксе и дажбине
ограничене на износ приближних трошкова за учињене услуге, и не представља
посредну заштиту домаћих производа или опорезивање увоза у фискалне сврхе;
б) израз "привремени увоз" означава привремени увоз ослобођен плаћања увозне
царине у складу са условима предвиђеним конвенцијама поменутим у члану 3 ове
конвенције или у складу са националним законима и прописима земље увознице;
ц) израз "транзит" означава превоз робе од царинарнице на територији једне
стране уговорнице до друге царинарнице на истој територији, у складу са
условима предвиђеним националним законима и прописима те стране уговорнице;
д) израз "карнет АТА" (Адмиссион Темпораире - Темпорарy Адмиссион Привремени увоз) означава документ који се налази као прилог овој конвенцији;
е) израз "удружење-издавач" означава удружење које су царинске власти земље
уговорнице овластиле да издаје АТА карнете на територији те стране уговорнице;
ф) израз "удружење-гарант" означава удружење које су царинске власти стране
уговорнице овластиле да гарантује износе наведене у члану 6 ове конвенције на
територији те стране уговорнице;
г) израз "савет" означава организацију основану Конвенцијом о установљењу
Савета за царинску сарадњу, сачињеном у Брислу 15. децембра 1950. године;
х) израз "лице" означава физичка и правна лица, ако смисао не захтева друкчије.

Члан 2
Одобрење удружења-издавача, предвиђено у тачки (е) члана 1 ове конвенције,
може посебно бити условљено тиме да цена карнета АТА буде сразмерна цени
учињених услуга.

Глава II
ПОЉЕ ПРИМЕНЕ

Члан 3
1. Свака страна уговорница прима уместо својих националних царинских
докумената, и као гарантију за износе наведене у члану 6 ове конвенције, карнете
АТА који важе на њеној територији, а издати су и употребљени у складу са
условима предвиђеним овом конвенцијом, за робу привремено увезену на основу:
а) Царинске конвенције о привременом увозу стручне опреме, сачињене у Брислу
8. јуна 1961. године;

б) Царинске конвенције о олакшицама за увоз робе за излагање или употребу на
изложбама, сајмовима, састанцима или у сличним приликама, сачињене у Брислу,
8. јуна 1961. године;
ако је она страна уговорница ових конвенција.
2. Свака страна уговорница такође може примати карнете АТА који су издати и
употребљени под истим условима, за робу привремено увезену на основу
међународних конвенција о привременом увозу или код поступка приликом
привременог увоза на основу националних закона и прописа.
3. Свака страна уговорница може примати карнете АТА који су издати и
употребљени за транзит на основу истих услова.
4. Роба намењена за прераду или оправку неће се увозити на основу карнета АТА.

Глава III
ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБА КАРНЕТА АТА

Члан 4
1. Удружења-издаваоци не могу издавати карнете АТА чији рок важности прелази
годину дана од дана издавања. Она ће на корици АТА карнета назначити земље у
којима он важи и имена одговарајућих удружења-гаранта.
2. Пошто се карнет АТА изда неће се додавати накнадни артикал на списак робе
набројане на унутрашњој страни предње корице карнета, нити на било којим
приложеним додатним листовима (Главни списак).

Члан 5
Рок одређен за поновни извоз робе увезене на основу карнета АТА ни у ком
случају неће прелазити рок важности тог карнета.

Глава IV
ГАРАНТИЈА

Члан 6
1. Свако удружење-гарант обавезује се да плати, царинским органима земље у
којој се налази, износ увозне царине и свих других износа који се наплаћују у
случају неиспуњавања услова привременог увоза или транзита у погледу робе
увезене у ту земљу на основу карнета АТА који је издало одговарајуће удружењеиздавалац. Оно је дужно да заједнички и солидарно са лицима која дугују горе
поменуте износе плати те износе.

2. Обавеза удружења-гаранта не може прећи износ увозне царине за више од
десет процената.
3. Кад царински органи земље увознице безусловно ослободе карнет АТА у
погледу извесне робе они више не могу од удружења-гаранта захтевати исплату
износа наведених у тачки 1 овог члана за ову робу. Међутим, може се поднети
захтев према удружењу-гаранту, ако се накнадно открије да је ослобођење карнета
добивено непрописно или обманом, или да се радило о кршењу услова
привременог увоза или транзита.
4. Царински органи не могу ни под којим условима захтевати од удружења-гаранта
исплату износа наведених у тачки 1 овог члана ако захтев према удружењугаранту не буде постављен у току од године дана рачунајући од дана истицања
важности карнета.

Глава V
РЕГУЛИСАЊЕ КАРНЕТА АТА

Члан 7
1. Удружење-гарант има рок од шест месеци, од дана захтева поднетог од стране
царинских органа на износе поменуте у тачки 1 члана 6 ове конвенције, за
прибављање доказа о поновном извозу робе, сходно условима предвиђеним у овој
конвенцији, или било ком прописном раздужењу карнета АТА.
2. Ако такав доказ не буде прибављен у дозвољеном року удружење-гарант ће
одмах депоновати или привремено платити те износе. Ово депоновање или
плаћање биће коначно после рока од три месеца од дана депоновања или
плаћања. У том року удружење-гарант још увек може да поднесе доказ наведен у
претходног тачки у циљу повраћаја депонованих или плаћених износа.
3. За земље чији закони и прописи предвиђају депоновање или привремено
плаћање увозне царине, плаћања учињена у складу са одредбама претходне тачке
сматрају се коначним, али плаћени износи се рефундирају, ако се поднесе доказ,
наведен у тачки 1 овог члана у року од три месеца од датума плаћања.

Члан 8
1. Доказ о реекспортовању робе увезене на основу карнета АТА пружа се
потврдом о реекспортовању која је унета у карнет од стране царинских органа
земље у коју је роба била привремено увезена.
2. Ако реекспортовање робе није предвиђено у складу са тачком 1 овог члана,
царински органи земље-увознице могу, чак и када је рок важности карнета већ
истекао, да прихвате као доказ о реекспортовању робе:
а) податке које су у карнет АТА унели царински органи друге стране уговорнице
приликом увоза или поновног увоза, или потврду коју су ти органи издали,

засновану на подацима унетим у лист који се отцепљује од карнета приликом
увоза или поновног увоза на њихову територију, под условом да се подаци односе
на увоз или поновни увоз, који се могу доказати после реекспортовања које је
требало да се утврди;
б) сваки други документовани доказ да се роба налази изван земље.
3. У сваком случају у коме царинске власти једне стране уговорнице ослободе за
реекспортовање извесну робу увезену на њихову територију на основу карнета
АТА, удружење-гарант биће ослобођено својих обавеза тек када те власти потврде
на самом карнету да је положај такве робе регулисан.

Члан 9
У случајевима наведеним у тачки 2 члана 8 ове конвенције, царински органи имају
право да наплате таксу регулисања.

Глава VI
РАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10
Царинске потврде на карнетима АТА употребљене сходно условима предвиђеним
у овој конвенцији не подлеже плаћању такса за царинске услуге у царинарници и
њеним уредима у току уобичајеног радног времена.

Члан 11
У случају уништења, губитка или крађе карнета АТА, док се роба на коју се исти
односи налази на територији једне од страна уговорница, царински органи те
стране уговорнице, на захтев удружења-издавача, сходно условима које ти органи
пропишу, прихватају документ којим се тај карнет замењује, чија важност истиче
истог дана када и важност карнета који се овим документом замењује.

Члан 12
1. Када се привремено увезена роба не може реекспортовати због заплене, и ако
та заплена није извршена на захтев приватних лица, услов реекспортовања
обуставља се док траје заплена.
2. Царински органи, ако је то могуће, обавештавају удружење-гаранта о запленама
које су учинили, или које су учињене у њихово име, робе увезене на основу
карнета АТА за које то удружење гарантује, као и о мерама које намеравају да
предузму.

Члан 13

Карнети АТА или делови карнета АТА који треба да се издају у земљи у коју се
увозе и које одговарајуће инострано удружење, међународна организација или
царински органи стране уговорнице шаљу удружењу-издаваоцу, ослобађају се
увозне царине приликом уласка, као и свих увозних забрана или ограничења.
Приликом извоза дају се одговарајуће олакшице.

Члан 14
У сврхе ове конвенције територије страна уговорница које сачињавају царинску
или економску унију могу се сматрати као јединствена територија.

Члан 15
У случају преваре, прекршаја или злоупотребе, стране уговорнице, без обзира на
одредбе ове конвенције, имају право да покрену поступак против лица која
употребљавају карнете АТА за наплату увозних царина и осталих износа који се
плаћају и да поднесу захтев за све казне којима таква лица подлеже. У таквим
случајевима удружења треба да пруже своју помоћ царинским органима.

Члан 16
Прилог овој конвенцији сачињен је тако да чини њен саставни део.

Члан 17
Одредбе ове конвенције предвиђају минималне повластице које се одобравају и не
спречавају примену већих повластица које извесне стране уговорнице дају, или
могу у будућности давати, једностраним одредбама или у складу са двостраним и
вишестраним споразумима.

Глава VII
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18
1. Стране уговорнице ће се састајати кад је то потребно у циљу разматрања
дејства ове конвенције и, нарочито, у циљу разматрања мера које обезбеђују
једнообразност у тумачењу и примени ове конвенције.
2. Такве састанке сазива генерални секретар Савета на захтев било које стране
уговорнице. Ако стране уговорнице не одлуче друкчије, састанци ће се одржавати
у седишту Савета.
3. Стране уговорнице прописују унутрашњи правилник за такве састанке. Оне
доносе одлуке двотрећинском већином страна уговорница које присуствују
састанку и гласају.

4. Стране уговорнице не доносе одлуку ни о једном питању ако није присутно више
од половине чланица.

Члан 19
1. Сваки спор између страна уговорница у вези са тумачењем и применом ове
конвенције решава се, уколико је могуће преговорима између тих страна
уговорница.
2. Сваки спор који не буде решен преговорима, стране у спору подносе странама
уговорницама, које се састају у складу са чланом 18 ове конвенције, да га
размотре и дају препоруке за његово решење.
3. Стране у спору могу се унапред сложити да прихвате препоруке страна
уговорница као обавезне.

Члан 20
1. Свака држава чланица Савета и свака држава чланица Уједињених нација или
специјализованих установа може постати страна уговорница ове конвенције:
а) потписивањем исте без резерве ратификације;
б) депоновањем ратификационог инструмента после потписивања под резервом
ратификације; или
ц) приступањем истој.
2. Ова конвенција биће отворена за потписивање од стране држава поменутих у
тачки 1 овог члана до 31. јула 1962. године у седишту Савета у Брислу. После тога,
биће отворена за приступање.
3. У случају који је предвиђен у тачки 1 под (б) овог члана ова конвенција подлежи
ратификацији од стране држава-потписница у складу са њиховим уставним
поступком.
4. Свака држава, која није чланица организација наведених у тачки 1 овог члана, а
којој је упућен позив генералног секретара Савета, на захтев страна уговорница
може постати страна уговорница ове конвенције приступајући јој пошто ступи на
снагу.
5. Инструменти о ратификацији или приступању депонују се код генералног
секретара Савета.

Члан 21
1. Ова конвенција ступа на снагу три месеца пошто је пет од држава наведених у
тачки 1 члана 20 потпишу без резерве ратификације или депонују своје
инструменте о ратификацији или приступању.

2. За сваку државу, која потпише ову конвенцију без резерве ратификације, која је
ратификује или јој приступи, пошто су је пет држава потписале без резерве
ратификације или депоновале своје инструменте о ратификацији или приступању,
ова конвенција ступа на снагу три месеца пошто је наведена држава потпише без
резерве ратификације или депонује свој инструменат о ратификацији или
приступању.

Члан 22
1. Ова конвенција је неограниченог трајања. Међутим, свака страна уговорница
може је отказати у свако доба после дана њеног ступања на снагу на основу члана
21 конвенције.
2. Отказивање се саопштава писменим инструментом који се депонује код
генералног секретара Савета.
3. Отказивање ступа у дејство шест месеци пошто генерални секретар Савета
прими инструменат о отказивању.
4. Кад страна уговорница откаже ову конвенцију у складу са тачком 1 овог члана,
или саопшти на основу тачке 2 под (б) члана 23 или тачке 2 члана 25 ове
конвенције, сваки карнет АТА, који је издат пре дана када ово отказивање или
саопштење ступа у дејство, остаје у важности, а гарантија удружења-гаранта
остаће пуноважна.

Члан 23
1. За време потписивања, ратификовања или приступања овој конвенцији, или
после тога, свака држава која одлучи да прими карнете АТА обавестиће
генералног секретара Савета у складу са одредбама тачака 2 и 3 члана 3 ове
конвенције, наводећи случајеве у којима се обавезује да прихвати карнете АТА и
наводећи од кога дана ово прихватање ступа у дејство.
2. Генералном секретару Савета могу се упутити слична обавештења:
а) да се прошири област примене претходних обавештења; или
б) да се под резервом тачке 4 члана 22 ове конвенције ограничи област примене
или пониште сва претходна обавештења.

Члан 24
1. Стране уговорнице, састајући се у складу са чланом 18 ове конвенције, могу
препоручити њене измене.
2. Тако препоручени текст сваке измене генерални секретар Савета саопштава
свим странама уговорницама, свим другим државама које потписују ове конвенције
или јој приступају, генералном секретару Уједињених нација, странама

уговорницама Општег споразума о трговини и тарифама (ГАТТ) и организацији
Уједињених нација за просвету, науку и културу (УНЕСKО).
3. У року од шест месеци од дана саопштења препоручене измене, свака страна
уговорница може да обавести генералног секретара Савета:
а) да нема примедаба на препоручене измене; или
б) да, иако намерава да прихвати препоручене измене, услови за то прихватање
још нису испуњени у њеној земљи.
4. Ако страна уговорница пошаље генералном секретару Савета саопштење,
предвиђено у тачки 3 под (б) овог члана, она може, ако до тада није обавестила
генералног секретара о прихватању препоручених измена, да поднесе приговор на
те измене у року од девет месеци по истеку рока од шест месеци наведеног у
тачки 3 овог члана.
5. Ако је приговор на препоручене измене стављен у складу са условима тачака 3
и 4 овог члана, сматра се да измене нису прихваћене и неће ступити у дејство.
6. Ако се не стави приговор на препоручене измене у складу са тачкама 3 и 4 овог
члана, сматра се да су измене прихваћене од ниже наведеног дана:
а) ако ниједна страна уговорница не пошаље саопштење у вези са тачком 3 под (б)
овог члана по истеку рока од шест месеци, поменутог у тачки 3;
б) ако је било која страна уговорница послала саопштење у складу са тачком 3 под
(б) овог члана ранијег од два следећа дана:
и) дана од кога су све стране уговорнице обавестиле генералног секретара Савета
о прихватању препоручене измене, под условом да, ако су таква прихватања
саопштена пре истека рока од шест месеци, наведеног у тачки 3 овог члана, да се
тај дан узме као дан истека поменутог шестомесечног рока;
ии) дана истека деветомесечног рока поменутог у тачки 4 овог члана.
7. Све измене које се сматрају прихваћеним ступају на снагу шест месеци после
дана када се сматра да су те измене прихваћене.
8. Генерални секретар Савета, чим је то могуће, обавештава све стране
уговорнице о сваком приговору на предложену измену који је стављен у складу са
тачком 3 под (а), и о сваком обавештењу примљеном у складу са тачком 3 под (б)
овог члана. Он, затим, обавештава све стране уговорнице да ли страна уговорница
или стране које су послале такво саопштење стављају примедбу на препоручену
измену или је прихватају.
9. Свака држава која ратификује или приступи овој конвенцији сматра се да је
прихватила све измене које су ступиле на снагу на дан депоновања њеног
инструмента о ратификацији или приступању.

Члан 25
1. Свака држава може, у тренутку потписивања ове конвенције без резерве
ратификације или депоновања њених инструмената о ратификацији или
приступању или доцније да изјави обавештењем достављеним генералном
секретару Савета да се ова конвенција проширује на све или неке територије, за
чије је међународне односе она одговорна. Ово обавештење ступа у дејство три
месеца после дана пријема истог од стране генералног секретара Савета.
Међутим, конвенција се не може примењивати на територије наведене у
обавештењу пре него што ступи на снагу у односу на државу о којој се ради.
2. Свака држава која је дала обавештење сходно тачки 1 овог члана о проширењу
ове конвенције на било коју територију за чије међународне односе је она
одговорна, може да обавести генералног секретара Савета у складу са одредбама
члана 22 ове конвенције, да територија о којој се ради неће више примењивати
конвенцију.

Члан 26
1. Свака држава може да изјави у тренутку потписивања, ратификације или
приступања овој конвенцији, или обавештења генералном секретару Савета,
пошто је постала страна уговорница конвенције да не прихвата карнете АТА на
основу ове конвенције за поштански саобраћај. Такво обавештење ступа на снагу
деведесетог дана пошто га генерални секретар прими.
2. Свака страна уговорница, која је учинила резерву предвиђену у тачки 1 овог
члана, може у свако доба да повуче ту резерву обавештењем генералном
секретару Савета.
3. Не дозвољава се никаква друга резерва на ову конвенцију.

Члан 27
Генерални секретар Савета обавештава све стране уговорнице, остале државе
које су потписале или приступиле конвенцији, генералног секретара Уједињених
нација, стране уговорнице Општег споразума о тарифама и трговини (ГАТТ) и
Организацију Уједињених нација за просвету, науку и културу (УНЕСKО) о:
а) потписивањима, ратификацијама и приступањима на основу члана 20 ове
конвенције;
б) дану ступања на снагу ове конвенције у складу са чланом 21;
ц) отказивањима на основу члана 22;
д) обавештењима учињеним у складу са чланом 23;
е) свакој измени која се сматра прихваћеном у складу са чланом 24 и о дану
ступања на снагу тих измена;

ф) обавештењима примљеним у складу са чланом 25;
г) изјавама и обавештењима учињеним у складу са чланом 26 и о дану када
резерве или повлачења резерви ступају у дејство.

Члан 28
У складу са чланом 102 Повеље Уједињених нација, ова конвенција ће бити
регистрована код Секретаријата Уједињених нација на захтев генералног
секретара Савета.
У потврду чега су доле потписани опуномоћеници потписали ову конвенцију.
Сачињено у Брислу, шестог децембра хиљаду деветсто шездесет прве године на
енглеском и француском језику, с тим да су оба текста подједнако веродостојна, у
једном оригиналу који ће бити депонован код генералног секретара Савета који ће
доставити оверене копије свим државама наведеним у члану 20 тачка 1 ове
конвенције.

Анекс уз Конвенцију, страна 1
АНЕКС
ОБРАЗАЦ КАРНЕТА АТА
Карнет АТА одштампан је на француском или енглеском и, према потреби, на
неком другом језику.
Димензије карнета АТА су 396x210 мм, а купона - 297x210 мм.
Анекс, страна 2

Анекс, страна 3
Прва страна корица
(удружење издавач) __________________________________
МЕЂУНАРОДНИ ГАРАНТНИ ЛАНАЦ ________________
КАРНЕТ АТА БР. ________________________
ЦАРИНСКИ КАРНЕТ ЗА ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ
ЦАРИНСКА КОНВЕНЦИЈА О КАРНЕТУ АТА ЗА ДОЗВОЛУ ПОВРЕМЕНОГ УВОЗА
РОБЕ

(Пре попуњавања карнета, читати објашњење на 3. страни корица)
Важност карнета до _________________________ закључно
Издат од __________________________________________
Носилац ___________________________________________
Пуномоћник* ______________________________________
Предвиђена намена робе _____________________________
__________________________________________________
Овај карнет важи у следећим земљама, под гаранцијом следећих удружења:
Носилац и његов пуномоћник дужни су придржавати се закона и других прописа
земље поласка и земаља увоза.
Издато у _______________, године _______________________
_____________________
(потпис носиоца)

_______________________
(потпис овлашћеног
службеника
удружења-издавача)

__________________________________________________
Потврда царинских власти
1. Стављена царинска обележја назначена у рубрици 7 у погледу броја (бројева)
следећег (следећих) реда (редова) општег списка
______________________________________________________
2. Робу прегледао* __________________________________
3. Заведено под бр.* ________________________________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

___________
(потпис и
печат)

__________________
* Непотребно прецртати.
Анекс, страна 4
Друга страна корица

Стављена царинска обележја назначена у рубрици 7 или 8, у погледу броја
(бројева) следећег (следећих) реда (редова) општег списка
________________________________________________
______________________________________________________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

___________
(потпис и
печат)

Стављена царинска обележја назначена у рубрици 7 или 8, у погледу броја
(бројева) следећег (следећих) реда (редова) општег списка
________________________________________________
______________________________________________________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

___________
(потпис и
печат)

ГЛАВНИ СПИСАК
Ред.
број
1

Трговачки назив робе
Тежина или
Земља
и, према потреби, Број
Вредност*
количина
порекла**
обележја и бројеви
2
3
4
5
6

За службену
употребу
царине
7
8

За пренос
* Трговачка вредност у земљи издавања карнета.
** Ако је различита од земље издавања карнета.
Анекс, страна 5
МЕЂУНАРОДНИ ГАРАНТНИ ЛАНАЦ _____________
КАРНЕТ АТА БР. ______________
Главни списак - наставак страна _______

_____________
(потпис носиоца)

Ред. број

________________________
(потпис овлашћеног службеника
удружења-издавача)

Трговачки
За
назив робе и,
Тежина или
Земља
службену
према потреби, Број
Вредност*
количина
порекла** употребу
обележја и
царине
бројеви

1

2

3

4

5

6

7

8

Пренето

За пренос

* Трговачка вредност у земљи издавања карнета.
** Ако је различита од земље издавања карнета.
Анекс, страна 6
Ред.
број
1

Трговачки назив робе
Тежина или
Земља
и, према потреби, Број
Вредност*
количина
порекла**
обележја и бројеви
2
3
4
5
6
Пренето

За службену
употребу
царине
7
8

За пренос
* Трговачка вредност у земљи издавања карнета.
** Ако је различита од земље издавања карнета.
Анекс, страна 7
ИЗЛАЗНИ ТАЛОН БР. _______ КАРНЕТ АТА БР. _______
Роба наведена у главном списку под бројем (бројевима) _________________ је
била извезена.
2. Рок за поновни увоз без дажбине* _________________
3. Остале примедбе * _________________
1.

___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

___________
(потпис и
печат)

ИЗЛАЗНИ КУПОН БР. ________ КАРНЕТ АТА БР. ______
А) Карнет важи до ________________ закључно.
Издат од _________________________
Носилац _________________________
Пуномоћник* ____________________
Б) Декларација о привременом извозу.
1. Потписани __________________**
овлашћен од* _________________**
а) пријављујем привремени извоз робе наведене у списку на полеђини и
садржане у главној листи под бројем (бројевима)
________________________________
б) изјављујем да је роба намењена за ______________
__________________________
ц) обавезујем се, да ћу робу поново увозити у року одређеном од
царинарнице*.
2. Наводи о:
а) броју, својству, обележјима итд. колета *_______
б) транспортним средствима * __________________
________________
(место)

________________
(датум)

________________
(потпис)

______________________________________________________
Ц) Царињење приликом изласка.

1. Пријављена роба је била извезена ___________________
2. Рок за поновни увоз без дажбина *_________________
3. Остале примедбе* ________________________________
4. Овај купон треба предати царинарници у* _____________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

___________
(потпис и
печат)

Д) За службену употребу царине.
_______________
* Непотребно прецртати.
** Име и адреса великим штампаним словима.
Анекс, страна 8
Ред.
број
1

Трговачки назив робе
Тежина или
Земља За службену
и, према потреби, Број
Вредност*
количина
порекла**
употребу
обележја и бројеви
2
3
4
5
6
7
8

За пренос
* Трговачка вредност у земљи издавања карнета.
** Ако је различита од земље издавања карнета.
Анекс, страна 9
_______ КУПОН БР. ________ КАРНЕТ АТА БР. ________
ДОДАТНИ ЛИСТ БР. ________
Ред.
број
1

Трговачки назив робе
Тежина или
Земља
и, према потреби, Број
Вредност*
количина
порекла**
обележја и бројеви
2
3
4
5
6
Пренето

За службену
употребу
царине
7
8

За пренос
* Трговачка вредност у земљи издавања карнета.
** Ако је различита од земље издавања карнета.
Анекс, страна 10
Ред.
број
1

Трговачки назив робе
Тежина или
Земља
и, према потреби, Број
Вредност*
количина
порекла**
обележја и бројеви
2
3
4
5
6
Пренето

За службену
употребу
царине
7
8

За пренос
* Трговачка вредност у земљи издавања карнета.
** Ако је различита од земље издавања карнета.
Анекс, страна 11
ТАЛОН ПОНОВНОГ УВОЗА БР. _________________
КАРНЕТ АТА БР. ____________
1. Роба наведена у главном списку под бројем (бројевима) ____________________
привремено извезена на основу излазног (их) купона бр. _________________
овог карнета поново је увезена.

2. Остале примедбе* _______________________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

___________
(потпис и
печат)

КУПОН ПОНОВНОГ УВОЗА БР. _____________
КАРНЕТ АТА БР. ____________
А) Карнет важи до _____________________ закључно.
Издат од ________________________
Носилац ________________________
Пуномоћник* ___________________
Б) Декларација о поновном увозу.
1. Потписани ____________________**
овлашћен од* __________________**
а) изјављујем да је роба наведена на листи на полеђини и садржана у главном
списку под бројем (бројевима) ________________________ била привремено
извезена на основу излазног (их) купона бр. _________ овог карнета.
б) захтевам поновни увоз ове робе без плаћања дажбина.
ц) изјављујем, да у иностранству није била дорађивана, изузев робе наведене
под бројевима ________________ ______________________ листе на
полеђини*.
2. Наводи о роби, која није поновно увезена*
_______________________________________________________
3. Наводи о:
а) броју, својству, обележјима итд. колета* ________
б) транспортним средствима* __________________
________________
(место)

________________
(датум)

________________
(потпис)

Ц) Царињење приликом поновног увоза.
1. Роба назначена у ставу 1 горње декларације поновно је увезена.
2. Остале примедбе* ________________
3. Овај купон треба предати царинарници у* ______________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

Д) За службену употребу царине

___________
(потпис и
печат)

_____________
* Непотребно прецртати.
** Име и адреса великим штампаним словима.
Анекс, страна 12
Ред.
број
1

Трговачки назив робе
Тежина или
Земља
и, према потреби, Број
Вредност*
количина
порекла**
обележја и бројеви
2
3
4
5
6

За службену
употребу
царине
7
8

За пренос
* Трговачка вредност у земљи издавања карнета.
** Ако је различита од земље издавања карнета.
Анекс, страна 13
УЛАЗНИ ТАЛОН БР. _________ КАРНЕТ АТА БР. ________
1. Роба наведена у главном списку под бројем (бројевима)
______________________ привремено је увезена.
2. Рок за поновни извоз односно за пријављивање робе царинарници *
_____________________________________________
3. Заведено под бр. *__________________________________
4. Остале примедбе* ___________________________________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

___________
(потпис и
печат)

УЛАЗНИ КУПОН БР. _________ КАРНЕТ АТА БР. _______
А) Карнет важи до ______________________ закључно.
Издат од ___________________________________________
Носилац ___________________________________________
Пуномоћник* ______________________________________

Б) Декларација о привременом увозу.
1. Потписани ______________________**
овлашћен од* ____________________**
а) пријављујем привремени увоз, под условима предвиђеним законима и
другим прописима земље увоза робе наведене у списку на полеђини и
садржане у главном списку под бројем (бројевима) __________________
б) изјављујем, да је роба намењена за _____________ у _____________
ц) обавезујем се придржавати се било закона и прописа и поновно извести ову
робу у роковима одређеним од царинарнице*
д) потврђујем истинитост и потпуност података унесених у овај купон.
2. Наводи о:
а) броју, врсти, обележјима итд. колета* ______________
б) транспортним средствима* ______________________
________________
(место)

________________
(датум)

________________
(потпис)

Ц) Царињење приликом уласка.
1. Роба назначена у горњој декларацији привремено је увезена.
2. Рок за поновни извоз односно пријављивање робе царинарници*.
3. Заведено под бр. * _________________
4. Остале примедбе* ___________________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

Д)

___________
(потпис и
печат)

За службену употребу царине.

___________
* Непотребно прецртати
** Име и адреса великим штампаним словима.
Анекс, страна 14
Ред.
број
1

Трговачки назив робе
Тежина или
Земља
и, према потреби, Број
Вредност*
количина
порекла**
обележја и бројеви
2
3
4
5
6

За службену
употребу
царине
7
8

За пренос

* Трговачка вредност у земљи издавања карнета.
** Ако је различита од земље издавања карнета.
Анекс, страна 15
ТАЛОН ПОНОВНОГ ИЗВОЗА БР. ________________
КАРНЕТ АТА БР. ________________
1. Роба наведена у главном списку под бројем (бројевима) ________________
привремено увезена на основу улазног (их) купона бр. ________________ овог
карнета, поновно је извезена*,
2. Мере подузете у погледу пријављене робе, која није поновно извезена*
________________
3. Мере подузете у погледу робе, која није пријављена и не намерава се доцније
поновно извести* ______________________
__________________________________________________
4. Заведено под бр.* __________________________________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

___________
(потпис и
печат)

КУПОН ПОНОВНОГ ИЗВОЗА БР. ________________
КАРНЕТ АТА БР. ________________
А) Карнет важи до ________________ закључно.
Издат од __________________________________________
Носилац ___________________________________________
Пуномоћник* ______________________________________
Б) Декларација о поновном извозу.
1. Потписани __________________**
овлашћен од _________________* ________________** пријављен поновни
извоз робе наведене у списку на полеђини и садржане у главном списку под
бројем (бројевима) ________________ привремено увезене на основу улазног
(их) купона бр. ________________ овог карнета*.
2. Наводи о пријављеној роби, која није намењена за поновни извоз*

____________________________________________
3. Наводи о непријављеној роби, која није намењена за доцњи поновни извоз*
_____________________________________
4. За доказ мојих изјава предлажем следеће документе*
__________________________________________________
5. Наводи о:
а) броју, својству, обележју итд. колета* ________________
б) транспортном средству* ___________________________
________________
(место)

________________
(датум)

________________
(потпис)

Ц) Царињење приликом поновног извоза.
1. Роба назначена у ставу 1 горње декларације поновно је извезена*
___________________________________________
2. Мере подузете у погледу пријављене робе, која није поновно извезена*
__________________________________________
3. Мере подузете у погледу непријављене робе која није намењена за доцнији
поновни извоз* ________________________
4. Заведено под бр.* __________________________________
5. Овај купон треба предати царинарници у* _________________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

___________
(потпис и
печат)

Д. За службену употребу царине.
______________
* Непотребно прецртати.
** Име и адреса великим штампаним словима.
Анекс, страна 16
Ред.
број
1

Трговачки назив робе
Тежина или
Земља
и, према потреби, Број
Вредност*
количина
порекла**
обележја и бројеви
2
3
4
5
6

За службену
употребу
царине
7
8

За пренос

* Трговачка вредност у земљи издавања карнета.
** Ако је различита од земље издавања карнета.
Анекс, страна 17
ПРОВОЗНИ ТАЛОН БР. ________ КАРНЕТ АТА БР. ______
Царињење у провозу.
1. Роба наведена у главном списку под бројем (бројевима) ________________
ушла је у провозу преко царинарнице ________________
2. Рок за поновни извоз односно пријављивање робе царинарници*
________________
3. Заведено под бр.* __________________________________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

___________
(потпис и
печат)

ПОТВРДА ОДРЕДИШНЕ ЦАРИНАРНИЦЕ О РАЗДУЖЕЊУ
1. Роба назначена у ставу 1 горе поновно је извезена (пријављена)*
2. Остале примедбе* ________________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

ПРОВОЗНИ КУПОН БР. ________________
КАРНЕТ АТА БР. ________________
А) Карнет важи до ________________ закључно.
Издат од ________________
Носилац ________________
Пуномоћник* ________________

___________
(потпис и
печат)

Б) Пријава пошиљке у провозу.
1. Потписани ________________**
овлашћен од* ________________**
а) изјављујем, да шаљем у ________________ под условима предвиђеним
законима и другим прописима земље провоза, робу наведену у списку на
полеђини и садржану у главном списку под бројем (бројевима)
б) обавезујем се придржавати се закона и других прописа земље провоза и
показати ову робу, са неповређеним пломбама, ако их има, заједно са овим
карнетом одредишној царинарници у року одређеном од царинарнице;
ц) потврђујем истинитост и потпуност података унетих у овај купон.
2. Наводи о:
а) броју, врсти, обележјима, итд. колета* ______________
б) транспортном средству* ________________
________________
(место)

________________
(датум)

________________
(потпис)

Ц) Царињење у провозу.
Роба наведена у горњој пријави оцарињена је за провоз преко царинарнице у
________________
Рок за поновни извоз односно пријављивање робе
2.
царинарници*_______________________________________________
3. Заведено под бр.* _________________________________
4. Стављене царинске пломбе* __________________________
5. Овај купон треба предати царинарници у* ________________
1.

___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

___________
(потпис и
печат)

Д) Потврда одредишне царинарнице о раздужењу.
1. Роба наведена у горњој пријави поновно је извезена (пријављена)*
2. Остале примедбе* ________________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

____________
* Непотребно прецртати.
** Име и адреса великим штампаним словима.

___________
(потпис и
печат)

Анекс, страна 18
Ред.
број
1

Трговачки назив робе
Тежина или
Земља
и, према потреби, Број
Вредност*
количина
порекла**
обележја и бројеви
2
3
4
5
6

За службену
употребу
царине
7
8

За пренос
* Трговачка вредност у земљи издавања карнета.
** Ако је различита од земље издавања карнета.
Анекс, страна 19
ПРОВОЗНИ ТАЛОН БР. ________ КАРНЕТ АТА БР. ______
Царињење у провозу.
1. Роба наведена у главном списку под бројем (бројевима) ________________
ушла је у провозу преко царинарнице
__________________________________________________
2. Рок за поновни извоз односно пријављивање робе царинарници*
_______________________________________________
3. Заведено под бр.* __________________________________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

___________
(потпис и
печат)

ПРОВОЗНИ КУПОН БР. _______ КАРНЕТ АТА БР. _______
А) Карнет важи до ________________ закључно.
Издат од __________________________________________
Носилац ___________________________________________
Пуномоћник* ______________________________________
Б) Пријава пошиљке у провозу.

1. Потписани ________________**
овлашћен од* ________________**
а) изјављујем, да шаљем у ________________ под условима предвиђеним
законима и другим прописима земље провоза, робу наведену у списку на
полеђини и садржану у главном списку под бројем (бројевима)
б) обавезујем се придржавати се закона и других прописа земље провоза и
показати ову робу, са неповређеним пломбама, ако их има, заједно са овим
карнетом одредишној царинарници у року одређеном од царинарнице;
ц) потврђујем истинитост и потпуност података унетих у овај купон.
2. Наводи о:
а) броју, врсти, обележјима, итд. колета* ______________
б) транспортном средству* ________________________
________________
(место)

________________
(датум)

________________
(потпис)

Ц) Царињење у провозу.
1. Роба наведена у горњој пријави оцарињена је за провоз преко царинарнице у
___________________________________
2. Рок за поновни извоз односно пријављивање робе
царинарници*_______________________________________________
3. Заведено под бр.* _________________________________
4. Стављене царинске пломбе* __________________________
5. Овај купон треба предати царинарници у* ________________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

___________
(потпис и
печат)

Д) Потврда одредишне царинарнице о раздужењу.
1. Роба наведена у горњој пријави поновно је извезена (пријављена)*
_________________________________________
2. Остале примедбе* ___________________________________
___________

___________

___________

(царинарница)

(место)

(датум)

____________
* Непотребно прецртати.
** Име и адреса великим штампаним словима.

___________
(потпис и
печат)

Анекс, страна 20
Ред.
број
1

Трговачки назив робе
Тежина или
Земља
и, према потреби, Број
Вредност*
количина
порекла**
обележја и бројеви
2
3
4
5
6

За службену
употребу
царине
7
8

За пренос
* Трговачка вредност у земљи издавања карнета.
** Ако је различита од земље издавања карнета.
Анекс, страна 21
Страна 3 корица
ОБЈАШЊЕЊЕ О УПОТРЕБИ КАРНЕТА АТА
1. Сва роба покривена карнетом треба да буде унета у рубрике 1 до 6 главног
списка. Ако простор на полеђини корица није довољан, могу се употребити
додатни листови са истим рубрикама.
2. Да би се закључио главни списак, потребно је навести на крају, бројкама и
словима, збирове рубрика 3 и 5. Ако је главни списак од више страна, број
додатних листова треба да буде назначен бројкама и словима на дну списка на
полеђини предњег омота.
На исти начин треба поступити код спискова на купонима.
3. Свака позиција робе треба да буде нумерисана, а број унесен у рубрику 1.
Роба која се састоји из одвојених делова (укључујући допунске делове и прибор)
може бити обележена једним редним бројем. У том случају потребно је
прецизирати у рубрици 2 врсту, вредност и, према потреби, тежину сваког дела,
док укупну тежину и вредност треба приказати у рубрикама 4 и 5.
4. Приликом израде спискова на купонима, треба применити исте редне бројеве
као у главном списку.

5. У циљу олакшања царинске контроле, препоручује се читко назначити на роби
(укључујући одвојене делове) одговарајући редни број.
6. Код позиције истог наименовања дозвољено је груписање под условом да се на
сваку од њих стави редни број. Ако груписана роба није исте вредности или
тежине, њихове одговарајуће вредности и, ако је потребно, тежине, треба
назначити у рубрици 2.
7. Ако је роба намењена за изложбу, увознику се саветује да у свом интересу унесе
под Б, 1, б) увозног купона, име и адресу изложбе и њеног организатора.
8. Карнет мора бити испуњен читко и неизбрисиво.
9. Сва роба на коју се карнет односи треба да буде прегледана и регистрована у
земљи поласка и у ту сврху пријављена заједно са карнетом тамошњим царинским
властима, осим у случајевима, када се царинским прописима те земље овакав
преглед не захтева.
10. Ако је карнет попуњен на језику различитом од језика земље увоза, царинске
власти могу затражити превод.
11. Носилац треба да врати карнете којима је истекао рок или их не употребљава
више удружењу - издавачу.
12. Свака бројчана ознака мора бити изражена арапским бројкама.

ЧЛАН 2
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
СФРЈ".

