
Как работи системата за 
АТА-карнети 

Системата за АТА-карнети е идеалният пример за това 

как тясното сътрудничество между бизнеса и митниците 

може  да облекчи международната търговия. 

Във всяка  държава от АТА-веригата работи една 

гарантираща организация, 

одобрена от съответните 

митнически власти и 

Световната федерация на 

палатите. Гарантиращият 

орган има право да издава 

карнети и да упълномощава 

местни субекти, които да предоставят карнетите от 

негово име. 

Международната гарантираща АТА-верига осигурява 

взаимни гаранции в уверение пред митническите власти, 

че митата и данъците, възникнали в случай на 

неправилна употреба, ще бъдат платени – например, ако 

стоките са продадени, вместо реекспортирани. 

АТА-карнетът функционира според 

международните митнически конвенции, които 

се управляват от Световната митническа 

организация (СМО). Съветът за АТА-карнети 

към МТК/СФП управлява системата в 

сътрудничество със Световната митническа 

организация. Съветът и експертите по АТА-

карнети популяризират АТА-карнетите в 

Африка, Азия и Тихоокеанските държави, 

Латинска Америка, Източна Европа и Средния 

Изток. 

От 1963, системата за карнети започва да се 

разпространява от няколко западно-

европейски държави, докато обхване 

над 70 икономики. Понастоящем, по 

света се издават приблизително 

160,000 карнета годишно, които 

покриват стоки на стойност близо 

19 милиарда щатски долара. 

Карнети се издават и 

приемат в следните 

държави и територии 
Алжир Исландия Пакистан 

Андора Индия Полша 

Австралия Иран Португалия 

Австрия Ирландия Румъния 

Беларус Израел Русия 

Белгия Италия Сенегал 

Босна и 
Херцеговина 

Япония Сърбия 

Корея Сингапур 

България Латвия Словакия 

Канада Ливан Словения 

Чили Литва Южна Африка 

Китай Люксембург Испания 

Кот д’Ивоар  Макао, Китай Шри Ланка  

Хърватска Македония Швеция 

Кипър Малайзия  Швейцария 

Чехия Малта Тайланд 

Дания Мавриций Тунис 

Естония Мексико Турция 

Финландия Молдова Украйна 

Франция Монголия Обединени арабски 
емирства Германия Черна гора 

Гибралтар Мароко Великобритания 

Гърция Холандия Съединени 
американски щати Хонг Конг, Китай Нова Зеландия 

Унгария Норвегия 

Системата за АТА-карнети по света се управлява от 
МТК, Световна федерация на палатите. 

33-43 avenue du President Wilson 
75116 Paris, France 
Tel: +33 (0)1 49 53 28 68 / +33 (0)1 49 53 30 44 
Fax: +33 (0)1 49 53 29 38 
Email: wcfata@ 
iccwbo.org 

www.atacarnets.org 

По-бързи 
на 

митниците 
с 

паспорт 
за 

стоките



Безмитен и необлагаем 

временен внос 
 

АТА-карнетът е международен митнически документ, 

който разрешава безмитен и необлагаем временен 

внос на стоки в срок до една година. Съкращението 

“ATA” е образувано от началните букви на 

словосъчетанието от френски и английски „Admission 

Temporaire/Temporary Admission” (временен достъп). 

 
АТА-карнетите 

обхващат почти 

всичко: 

 Търговски мостри; 

  Професионално оборудване; 

 Стоки, които се ползват на 

търговски панаири, експозиции, 

изложения.. 

 
АТА-карнетите обхващат най-различни  стоки: 

компютри, инструменти за ремонт, фото- и филмова 

техника, музикални инструменти, промишлени машини, 

превозни средства, бижута, дрехи, медицински 

прибори, летателни апарати, състезателни коне, 

произведения на изкуството,  

праисторически реликви,  

балетни костюми, озвучителни 

системи за рок групи. 

 
 
 
 
 
 
 
 

АТА-карнетите не покриват 

нетрайни или хранителни 

продукти, както и стоки, 

подлежащи на обработка 

или ремонт. 

По-бързи през митниците 
 

 АТА-карнетите намаляват разходите за износителите, тъй 
като изключват данъка 
добавена стойност (ДДС) 
и митническите такси. 

 Притежателите на 
карнети не са длъжни да 
обявяват обезпечения 
на митницатa. 

  Карнетите улесняват преминаването през граница и 
елиминират бюрокрацията, позволявайки на вносителите и 
износителите да ползват един документ за всички 
митнически формалности. 

 
Със своите АТА-карнети търговците, изложителите и 

другите бизнес пътници могат: 

  Да уреждат предварително митнически 
разпореждания по предварително 
определена цена; 

  Да посещават няколко държави; 

  Да ползват своя АТА-карнет за няколко 
пътувания в рамките на едногодишния му 
период на валидност; 

  Да се прибират в родната си страна без усложнения и 
закъснения. 

 

Кой още може да се възползва? 
 Търговските експозиции и панаири,  

които по-лесно да привлекат чужди  
изложители; 

  Туристическата и транспортната  
индустрия; 

 Развлекателната индустрия и  
организаторите на концерти; 

 Спортни събития като Олимпийските игри;  

 Държави, които искат да се възползват  
максимално от глобалната икономика.  

Цената на карнета 

Таксите са различни за 

отделните държави и се 

определят от стойността на 

стоките, броя на държавите, 

които ще се посещават, 

разходите за обезпечаване, 

застраховка или други  

услуги 

 
 

Как се получава АТА-карнет 
 

Карнетите се издават от търговско-промишлените 

палати и подобни на тях бизнес организации, 

присъединени към международната гарантираща 

верига за АТА-карнети. 

Световната федерация на палатите (СФП), която 

                               обединява членовете на  

                                 Международната търговска камара  

                                          (МТК) със седалище в Париж,  

                                              отговаря за управлението  

                                              на веригата. 

 
 

Повече информация относно системата за АТА-

карнети ще намерите на следния интернет адрес: 

www.atacarnets.org, където ще видите също данните 

за контакт с организациите (включително и линковете 

към тях), които издават АТА-карнети в страните-

членки. За всяка една от изброените по-горе 

държави, съответният национален член от 

гарантиращата АТА-верига ще ви каже къде и как се 

получават карнетите. 


