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O KARNETACH ATA 
 
Wejście Polski do Unii Europejskiej znacznie ułatwiło polskim przedsiębiorcom obrót  
towarami i ich promocję na obszarze Wspólnoty. przypadku eksportu towarów do krajów 
spoza Unii Europejskiej nadal funkcjonują skomplikowane procedury celne. Doskonałym 
narzędziem ułatwiającym czasowy wywóz towarów w szczególności dla ich promocji , 
eliminującym zawiłą procedurę celną, jest karnet ATA 
 
Karnet ATA jest paszportem dla towarów 
 
Skrót ATA jest zestawieniem pierwszych liter francuskiego i angielskiego określenia 
odprawy czasowej tzn. „Admission Temporaire” oraz „Temporary Admission”. 
 
Co to jest karnet ATA? 
 
Karnet ATA jest międzynarodowym, ujednoliconym dokumentem celnym wydawanym 
przez Izby Handlowe, będące członkami systemu gwarancyjnego ATA.   
 
To dokument wykorzystywany do bezcłowego przewozu: 
 

 towarów przeznaczonych do prezentacji lub użycia na wystawach, targach, pokazach, 
kongresach lub podobnych imprezach w tym: 

 wystawy, targi, pokazy z dziedziny sztuki, handlu, przemysłu, rzemiosła lub 
rolnictwa  

 wystawy lub spotkania organizowane dla promowania każdej dziedziny nauki, 
sztuki, rzemiosła, popierania wiedzy religijnej, naukowej, oświatowej lub 
kulturalnej,  

 wystawy, spotkania, konferencje służące międzynarodowej wymianie myśli, wiedzy 
i osiągnięć naukowych 

 wystawy promujące rozwój sportu i turystyki 

 imprezy organizowane w celach charytatywnych 

 konferencje, kongresy, zgromadzenia rozmaitych organizacji międzynarodowych 

 imprezy o charakterze oficjalnym organizowane z okazji obchodów narodowych, 
międzynarodowych lub dla uczczenia pamięci np. znanej osobistości 

 

 towarów stanowiących wzory lub próbki handlowe wywożonych w celach akwizycji, 
rozpoznania rynku, zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu 
handlowego, 

 

 towarów stanowiących wyposażenie zawodowe: sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty 
teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp. 
wywożonych w celu realizacji konkretnego zamierzenia takiego jak występ, zawody 
sportowe, montaż i demontaż obudowy lub wyposażenia wystawy. 
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Co daje Karnet ATA? 
 
Karnet ATA: 
 

 ogranicza do minimum ilość dokumentów niezbędnych do dopełnienia formalności 
związanych z odprawą czasową.  

 zastępuje właściwe dla danego kraju deklaracje celne, zwykle wymagane przy 
bezcłowej odprawie towarów 

 zwalnia z konieczności wnoszenia w urzędach celnych kaucji lub zabezpieczeń na 
poczet ewentualnego cła 

 
Dokąd można pojechać z karnetem ATA?  
 
Karnety ATA są wykorzystywane do czasowego przywozu towarów na obszary celne 
około 80 krajów zrzeszonych w systemie Karnetów ATA. Od 01.05.2004 r. przewóz 
towarów z Polski do pozostałych krajów Unii Europejskiej nie wymaga stosowania 
karnetów ATA.  
 
Jak długo ważny jest karnet ATA? 
 
Karnet ATA jest ważny przez 12 miesięcy od daty wydania.  
 
Uwaga: Posiadacz karnetu jest zobowiązany do powrotnego przywozu towaru w 
wyznaczonym terminie lub pokrycia wszelkich należności celnych wynikających z 
przekroczenia tego terminu lub pozostawienia towaru w kraju czasowego przywozu.  
 
Jak uzyskać Karnet ATA? 
 
Prawo do nabywania karnetów przysługuje wszystkim polskim podmiotom prowadzącym 
działalność gospodarczą (w tym instytucjom kultury, organizacjom pożytku publicznego 
itp.), po złożeniu: 

 wniosku podpisanego przez uprawnione osoby, 

 dokumentu potwierdzającego stosowny wpis do rejestru publicznego, 

 zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON, 

 decyzji nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) 

 uwierzytelnionego wzoru podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 
wnioskującego o karnet ATA 
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Jakie są obowiązki posiadacza / użytkownika karnetu ATA? 
 
Przestrzeganie przepisów celnych, obowiązujących w Polsce i kraju przywozu  
 
1. Przedkładanie karnetu ATA we wszystkich właściwych urzędach celnych tj. w Polsce, 

kraju przeznaczenia, ewentualnych krajach tranzytowych, czyli: 

 otwarcie karnetu ATA w polskim wewnętrznym urzędzie celnym,  

 potwierdzenie czasowego wywozu towarów w unijnym urzędzie granicznym, 

 poświadczenie wwozu towaru do kraju przeznaczenia, 

 przedłożenie karnetu ATA do odprawy celnej w momencie powrotnego wywozu 
towaru z kraju przeznaczenia, potwierdzone adnotacjami celnymi 

 ostateczne zamknięcie odprawy czasowej na karnecie ATA w unijnym urzędzie 
celnym granicznym lub polskim wewnętrznym urzędzie celnym (w zależności od 
wymagań danego urzędu celnego) 

2. Przestrzeganie terminu wywozu tj. dokonanie powrotnego wywozu w terminie 
ważności karnetu ATA lub w terminie wyznaczonym przez urząd celny (o ile jest 
krótszy niż termin ważności karnetu ATA), towarów przywiezionych czasowo na 
podstawie karnetu ATA 

3. zapłacenie władzom celnym kraju przywozu należności celnych oraz wszelkich opłat i 
podatków, związanych z ostatecznym importem tych towarów, 

4. Zwrot do Krajowej Izby Gospodarczej karnetu ATA po jego wykorzystaniu lub 
natychmiast po upływie jego ważności 

 
Niedopełnienie ww. formalności dotyczących odpraw celnych tj. przekroczenie 
terminu ważności karnetu ATA lub terminu wywozu wyznaczonego przez urząd 
celny, brak adnotacji i pieczęci urzędu celnego poświadczających powrotny wywóz 
oraz przywóz towaru skutkuje obciążeniem posiadacza karnetu ATA przez 
zagraniczny urząd celny należnościami importowymi (cłem i podatkiem) i innymi 
kosztami.  
 
Jeżeli posiadacz karnetu ATA zleca transport i dokonanie odpraw celnych innej firmie 
(spedytorowi), to nie zwalnia to posiadacza karnetu ATA od odpowiedzialności za skutki 
niedopełnienia formalności celnych przez spedytora. W takim przypadku sugerujemy 
wpisanie do umów ze spedytorami obowiązku dopilnowania procedur dotyczących 
karnetów ATA. 
 
Kto wydaje w Polsce karnety ATA 
 
W Polsce wydawaniem Karnetów ATA zajmuje się Krajowa Izba Gospodarcza Biuro 
Legalizacji Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Karnetów ATA. 
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.ata.kig.pl 
 

http://www.ata.kig.pl/

