Adresy regionálnych komôr SOPK,
kde je možné požiadať
o vystavenie karnetu ATA a CPD

li medzinárodne dohovory o karnete ATA a
pripravujú sa na vstup do Medzinárodného
záručného reťazca pre karnety ATA (WATAC) pri ICC/WCF (napr. Albánsko, Moldavsko, Vietnam, Brazília, Mexiko), čo je podmienkou funkčného zapojenia sa krajiny do
globálneho Systému karnetu ATA.

Krajiny akceptujúce karnet ATA4)
Európska únia (27): Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká
republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko,
Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko,
Švédsko, Taliansko;
Alžírsko
Andorra
Austrália
Bielorusko
Bosna a Hercegovina
Čierna Hora
Čile
Čína
Gibraltár
Hongkong (Čína)
Chorvátsko
India
Irán
Island
Izrael

Japonsko
Južná Afrika (Rep.)
Kanada
Kórejská republika
Libanon
Macao (Čína)
Macedónsko
Malajzia
Maroko
Maurícius
Mexiko
Moldavsko
Mongolsko
Nórsko
Nový Zéland

Pakistan
Pobrežie Slonoviny
Ruská federácia
Senegal
Singapur
Srbsko
Srí Lanka
Švajčiarsko
Thajsko
Tunisko
Turecko
Ukrajina
Spojené arabské
emiráty
USA

Aký je rozdiel medzi karnetom ATA
a karnetom CPD?
Záručný reťazec WATAC, WCF/ICC spravuje aj
paralelný, nezávislý systém karnetu CPD/ China
– Taiwan (Čína - Tchajvan), ktorý je
budovaný na bilaterálnej báze medzi
členskými štátmi EÚ, niektorými vyspelými štátmi (USA, CH, NO a pod.)
a Tchajvanom. Umožňuje využívať
výhody karnetu ATA vo vzájomných
vzťahoch medzi členmi Systému
karnetu CPD/ China-Taiwan.
4)

Údaje o členoch systému karnetu ATA sú k 30/04/2012. Aktuálne informácie o
nových členoch systému vám poskytnú všetky pracoviská SOPK, ktoré vydávajú
karnety ATA.

BANSKOBYSTRICKÁ RK SOPK
Nám. Š. Moyzesa 4
974 01 Banská Bystrica
tel.: 088/ 4125 634, sopkrkbb@sopk.sk

B. BYSTRICKÁ RK SOPK - Kanc. LUČENEC
Novohradská 1
984 01 Lučenec
tel.: 047/4333 939, sopkrklc@sopk.sk

BRATISLAVSKÁ RK SOPK
Jašíkova 6
826 73 Bratislava
tel.: 02/ 4829 1524, sopkrkbl@sopk.sk

NITRIANSKA RK SOPK
Akademická 4
949 01 Nitra
tel.: 037/7336 754, sopkrknr@sopk.sk

KOŠICKÁ RK SOPK
Žižkova 6
040 01 Košice
tel.: 055/6220 640, sopkrkke@sopk.sk

KOŠICKÁ RK SOPK – Kanc. S. NOVÁ VES
Nábrežie Hornádu 14-Multicentrum
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4423 920, kleinova@sopk.sk

PREŠOVSKÁ RK SOPK
Vajanského 10
080 01 Prešov
tel.: 051/7731 230, sopkrkpo@sopk.sk

PREŠOVSKÁ RK SOPK - Kanc. POPRAD
Karpatská 11
058 01 Poprad
tel.: 052/7721 641, sopkrkpp@stonline.sk

TRENČIANSKA RK SOPK
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
tel.: 032/6523 834, sopkrktn@sopk.sk

TRNAVSKÁ RK SOPK
Trhová 2
917 01 Trnava
tel.: 033/5512 745, sopkrktt@sopk.sk

ŽILINSKÁ RK SOPK
Hálkova 31
010 01 Žilina
tel.: 041/7646 966, colneza@za.scci.sk

ŽILINSKÁ RK SOPK - Kanc. Ružomberok
Scota Viatora 4
034 01 Ružomberok
tel.: 044/4321 606, sopkrbk@zoznam.sk

KARNET A.T.A.
váš „pas na tovar“

Bez zdržania
na colnici,
cez hranice
viac ako
70 krajín
sveta!
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Podnikatelia, vystavovatelia, obchodní
cestujúci, športovci, žurnalisti a umelci
– potenciálni používatelia karnetu,
chcete rozšíriť svoje aktivity do tretích krajín, alebo jednoducho rozvíjať svoje obchodné kontakty v zahraničí, prípadne aktívne sa zúčastniť na športových súťažiach, výstavách
alebo vystúpiť na koncertoch, resp. vykonávať
svoju profesiu pri poskytovaní služieb alebo
hosťovaní v zahraničí, mimo krajín EÚ?
Potom bezosporu máte záujem,
aby zdĺhavé a komplikované colné konanie pri dočasnom dovoze
a spätnom vývoze obchodných
vzoriek, výstavných exponátov
alebo nástrojov a zariadení na
výkon povolania v jednotlivých cieľových krajinách bolo čo najjednoduchšie.
To všetko je možné zabezpečiť vďaka existencii medzinárodného Systému karnetu ATA, ktorý vytvorila pred 50 rokmi
Svetová colná organizácia (WCO) a manažuje Svetová rada pre karnet ATA (WATAC)
pri Medzinárodnej obchodnej komore (ICC/
WCF) v Paríži.
Systém karnetu ATA1):
n poskytuje jednoduchý a rýchly spôsob dočasného vývozu a spätného
dovozu tovaru zo SR do zahraničia,
mimo EÚ.
n umožňuje držiteľovi karnetu ATA
zjednodušené colné konanie pri dovoze
tovaru, bez potreby zastúpenia a skladania colnej
zábezpeky na zahraničnej colnici v krajine tranzitu a/alebo
krajine určenia.

Dočasný dovoz bez cla, dovozných
poplatkov a obmedzení
Karnet ATA je medzinárodne unifikovaný
colný dokument, ktorý umožňuje uskutočňovať tranzit a dočasný dovoz tovaru do tretích
krajín bez platenia cla a iných dovozných poplatkov (DPH), bez obchodno-politických obmedzení a bez splnenia colných formalít podľa národných colných predpisov jednotlivých
krajín počas jedného roka (t.j. 12 mesiacov).
Skratka A.T.A. bola vytvorená z kombinácie
prvých začiatočných písmen francúzskych
a anglických slov „Admission Temporaire/
Temporary Admission“, ktoré v slovenskom
1)

Ďalšie podrobné informácie o karnete ATA nájdete
na: http://web.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2009091005&lmenu=302

preklade znamenajú „dočasný dovoz“.
Karnet ATA umožňuje bezcolný
dočasný vývoz/dovoz tovaru v nasledujúcich kategóriách:
n tovar určený na vystavenie
alebo použitie na obchodných výstavách, prehliadkach
a veľtrhoch alebo podobných
podujatiach;
n obchodné vzorky a
n zariadenia na výkon povolania.
To zahŕňa mnohé priemyselné výrobky a iné veci, napr.:
n počítače, výpočtová technika
n ručné náradie,
n fotografické a filmové zariadenia,
n hudobné nástroje,
n priemyselné a montážne náradie,
n meracie a kontrolné zariadenia,
n dopravné prostriedky, lietadlá,
n zdravotnícke prístroje,
n klenoty, šaty (modely),
n kone alebo autá určené na preteky,
n diela starých majstrov,
n prehistorické ostatky,
n divadelné kostýmy,
n zvukové aparatúry rokových skupín;
...čo sú len niektoré z vecí, ktoré môžu prekročiť hranice
s pomocou karnetu ATA.
Na karnet ATA možno prepustiť do režimu dočasného dovozu len taký tovar, ktorý bude späť vyvezený v rovnakom,
nezmenenom stave, ako bol dovezený do krajiny určenia.
Na druhej strane, na karnet ATA sa nemôže dovážať tovar
podliehajúci skaze alebo určený na spotrebu, ako aj tovar
určený na prepracovanie, spracovanie alebo opravu.

Prechod tovaru cez colnice na karnet ATA
Držitelia karnetu cestujúci do zahraničia
s tovarom, vyzbrojení karnetom ATA, môžu
n zariadiť si v tuzemsku colné formality za vopred známe náklady spojené s tranzitom a dočasným dovozom
v krajine určenia/ zahraničí,
n navštíviť na jeden karnet ATA viac ako
jednu krajinu pri svojej zahraničnej
ceste,
n použiť jeden karnet (tzv. viacnásobný
karnet) na niekoľko zahraničných ciest
počas ročnej platnosti karnetu,

n vrátiť sa do svojej krajiny aj s tovarom bez problémov
a oneskorenia.

Kde sa dá získať karnet ATA?
Na území SR karnety vydáva výhradne
Slovenská obchodná a priemyselná
komora (SOPK) vo svojich 8 regionálnych komorách. SOPK je súčasťou
medzinárodného záručného reťazca
pre karnety ATA (WATAC). Tento reťazec spravuje Svetová federácia
komôr (WCF), súčasť Medzinárodnej obchodnej komory (ICC), sídliacej v Paríži.

Aké sú poplatky za karnet ATA?
Poplatky3) za vystavenie karnetu ATA vyberané SOPK sa
líšia podľa colnej hodnoty tovaru vyvážaného na karnet,
počtu navštívených krajín, a prípadne iných poplatkov za
poistenie nebezpečenstva vzniku colného dlhu a o colnú
zábezpeku pri súhrnnej hodnote vyvážaného tovaru nad
33 194 €(=1 mil. Sk).
Poplatky sú vždy len malým zlomkom
z hodnoty tovaru krytého karnetom.
Členovia komory (SOPK) majú
výrazné zľavy (50 %) na poplatkoch za vydanie karnetu a aj pri
zabezpečení colného dlhu (colný
depozit) za karnet!

Kde sa dá karnet ATA používať?
Záručný reťazec pre karnet ATA má už 65 členských krajín z celého sveta (pozri zoznam). Karnet ATA ale akceptujú
aj niektoré colné správy závislých alebo zahraničných teritórií
členských krajín tohto systému.
Ďalšie krajiny z Európy, Ázie a Latinskej Ameriky už podpísa-

2)

3)

RK SOPK vo všetkých krajských centrách SR Vám radi dajú podrobné informácie
a tlačivá potrebné na vydanie karnete ATA. Kontaktné adresy na pracovníkov RK
SOPK pre colno-certifikačnú agendu sú na webovej stránke
SOPK: http://web.sopk.sk/
Cenník SOPK za vystavenie karnetu ATA pozri
http://web.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2003120601

