
A

Önskas färdig (datum)

Namnförtydligande

Kontaktpersonens e-postadress

ATA-CARNET NR

Ansökan om ATA-CARNET Stockholms Handelskammare, Box 16050, 103 21 Stockholm
Tel. 08-555 100 20, E-post: trade@chamber.se

Kontaktperson

Postgironummer:

Org.nr:

Ländertillägg

SUMMA

Re-import

Ilavgift

Hämtas  Skickas1. Namn och postadress

2. Namn på den person/de personer som kommer att

Bankgironummer:

Underskrift av firmatecknare/befullmäktigat ombud

Handelskammarens noteringar

Ansökningsdatum

representera sökanden vid gränserna.

Telefonnummer

yrkesutrustning

Sökanden godkänner villkoren i Handelskammarens regler för ATA-carneter och har uppmärksammats på 
följande.

Varorna upptagna i ansökan ska vara tillverkade i Sverige eller något annat EU-land eller förut förtullade här. 
Carneten ska återlämnas till Handelskammaren senast vid giltighetstidens utgång varvid den erlagda depositionen 
återfås om carneten är korrekt behandlad. I annat fall är depositionen förverkad. Alla kostnader som kan uppstå för 
Handelskammaren som garant för carneten ska ersättas av carnethavaren. Mot krav från handelskammaren av här 
angivet slag kan inte göras gällande att utländsk tullmyndighet påfört för höga eller oberättigade införselavgifter. 
Handelskammaren påtager sig inget ansvar för den händelse att varor, vilka upptagits i carnet, enligt beslut av 
tullmyndighet ej kan införas mot carnet, eller för den händelse att fel förekommer i carneten eller till denna 
hörande bilagor.

5. Genomresa sker i följande länder (ange antal genomresor i resp land, glöm inte returresorna)

3. Varorna skall användas som

varuprov

6. Antal inresor i Sverige
VARUFÖRTECKNING SE SEPARAT BLAD

4. Varorna skall användas i följande länder (ange antalet besök i resp land)

UTFÄRDAT DEN

PRISBERÄKNING:

Grundavgift

Re-export

GILTIGT T.O.M.

TOTALSUMMAUtställningsblad

Transit
Deposition

Import

Export

utställningsgods;
mässans namn, ort:

Kreditavgift

ANTAL BILAGOR Värdetillägg
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