HET ATA-CARNET
Het paspoort voor uw goederen

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel
Belliardstraat 2
1040 Brussel
Tel.: 02/209.05.50
E-mail: ata@belgianchambers.be
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1. Wat is een ATA-carnet?
Het ATA-carnet is een uniform douanedocument dat u toelaat om zonder betaling van
douanerechten en/of belastingen goederen tijdelijk in te voeren in niet-EU landen of in de daarmee
gelijkgestelde gebieden, aangesloten bij het ATA-netwerk, met het oog op een welbepaald type van
gebruik.
•
•
•
•
•

Tijdelijke invoer
De goederen moeten ten laatste na één jaar weer uitgevoerd zijn.
De Douane kan een kortere duurtijd bepalen.
Zonder bijkomende kosten
Over meerdere trajecten
Het carnet kan worden gebruikt op meerdere reizen.
Facultatief
Het gebruik van een ATA-carnet is niet verplicht.
Aangesloten landen
Momenteel zijn 71 landen lid van de ATA-keten, waarvan 44 buiten de EU. De volledige lijst van
landen vindt u hier.

Het netwerk van de Kamers van Koophandel is gemachtigd tot uitgifte van ATA-carnets en treedt
internationaal op als nationale borgstaande organisatie.
2. Welk gebruik wordt door een ATA-carnet gedekt?
Naargelang de verdragsteksten die een bepaalde staat ondertekend heeft, kan een ATA-carnet voor
verschillende types van gebruik uitgegeven worden.
De drie belangrijkste mogelijkheden zijn:
•
•
•

Beurzen, tentoonstellingen en andere gelijkaardige evenementen
Goederen bestemd voor vertoning, demonstratie of gebruik op tentoonstellingen, beurzen,
congressen of soortgelijke manifestaties.
Handelsmonsters
Goederen die een bepaald type van al geproduceerde goederen vertegenwoordigen of die
modellen zijn van goederen die nog geproduceerd dienen te worden.
Beroepsmateriaal
Goederen die men uit hoofde van zijn of haar beroep, vak of bedrijf nodig heeft om een bepaald
werk uit te voeren in het land van invoer.

Vervoermiddelen worden in principe niet gedekt door een ATA-carnet.
Uitzonderingen op deze regel zijn auto’ s of motoren bestemd voor competitie en vervoersmiddelen
aangepast voor de uitoefening van een beroepsactiviteit.
Opgelet
• De interpretatie kan van land tot land verschillen. Neem contact op met de Kamer in geval van
twijfel.
• Voor alle types van gebruik geldt dat de goederen niet mogen worden getransformeerd of
hersteld.
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3. Hoe de aanvraag invullen?
A. Voorzijde (zie bijlage 1)
•

Kamer van uitgifte: in te vullen door de Kamer

•

Voorgenomen gebruik van de goederen
Slechts één van de drie mogelijkheden aanduiden. Wanneer u eenzelfde zending goederen voor
meerdere doeleinden tijdelijk wil invoeren, neemt u contact op met de Kamer.

•

Houder
Hier moeten de gegevens van de natuurlijke of rechtspersoon worden ingevuld. Waak er steeds
over dat de persoon die tekent diegene is die de rechtspersoon geldig kan verbinden.

•

Gebruiker
Hier zijn drie mogelijkheden:
1) U vult hier de naam in van een onderneming (kan andere zijn dan de houder).
2) U vult de naam in van 1 persoon: enkel deze kan gebruik maken van het carnet.
3) U vult “voor alle gevolmachtigde personen” in.
De persoon of onderneming die als gebruiker op het ATA-carnet vermeld wordt, kan steeds een
volmacht geven aan een derde persoon.

•

Landen
Hier heeft men twee mogelijkheden:
1) U vult hier de landen in die u wenst te bezoeken.
2) U vult hier in “alle landen lid van de ATA-keten”.

•

Datum en handtekening
1) Verplicht voor de houder
2) Facultatief voor de gebruiker
3) Handtekening moet worden voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”.

B. Achterzijde – Goederenlijst (zie bijlage 2)
•

Volgnummer (kolom 1): in oplopende volgorde zonder nummers over te slaan.

•

Handelsbenaming: omschrijving van de goederen. Serie- of fabricatienummer moet worden
vermeld. Het ATA-carnet kan best in het Engels of Frans ingevuld worden. Het is mogelijk dat een
Douane een vertaling eist (bijv. in Rusland). In geval van twijfel neemt u contact op met de Kamer
van Koophandel.

•

Aantal: het aantal aangeduide goederen.

•

Gewicht of volume

•

Waarde: de reële herverkoopwaarde van het goed op dat ogenblik.

•

Land van oorsprong: wanneer goederen niet van communautaire oorsprong zijn, moet de
internationale ISO-code vermeld worden.
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Voorbeeld
Volgnummer

Handelsbenaming

Aantal

1-2

Flip charts

2

80 €

3

Beamer Panasonic xy002878

1

150 €

4 -15

Markers of different colors

12

20 €

15

250 €

Totaal

Gewicht/
Volume

Waarde
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4. Hoe het ATA-carnet gebruiken?
Zie ook bijlage 3.
Het is belangrijk om te weten :
• Dat de Douane een onderscheid maakt tussen een Douanekantoor van uitvoer en een
Douanekantoor van uitgang. Het kantoor van uitvoer is het kantoor van de regio waar u
gevestigd bent, het kantoor van uitgang is de plaats waar de goederen de Europese Unie
verlaten.
• Dat het ATA-carnet bestaat uit “stroken” en “stammen”-bladen. De stammen worden enkel
ingevuld door de Douane en blijven in het ATA-carnet. Elk stammen-blad is opgedeeld in
meerdere stammen. De stroken worden zowel ingevuld door de gebruiker als door de Douane en
worden door de Douane uit het ATA-carnet gehaald. Voor elke strook die ingevuld wordt, wordt
één stam gebruikt.
Vóór het eerste gebruik moet de groene voorkaft afgestempeld worden door de Douane van uitvoer.
Dit is het Douanekantoor uit uw regio die bevoegd is voor verificaties .
Hetzelfde kantoor zal ook de uitvoerstam en -blad afstempelen. Indien dit kantoor niet het kantoor
van uitgang is, wordt vak 7 (stempel en handtekening) van de uitvoerstam niet door het kantoor van
uitvoer maar door dat van uitgang afgestempeld.
Een normaal traject bestaat uit : uitvoer, invoer, wederuitvoer en wederinvoer.
In bepaalde gevallen zal de buitenlandse Douane het transport als een doorvoer beschouwen. Dit
kan van land tot land verschillen.
Bij elke grensovergang moet de gebruiker:
• De respectievelijke strook correct invullen en ondertekenen.
• Strook en stam laten afstempelen door de Douane.
Bij de invoer zal de Douane de deadline voor wederuitvoer vastleggen. Indien nodig kan u
onderhandelen voor een periode die overeenstemt met de duurtijd van het ATA-carnet.
Na elke reis :
• Neemt u kopies van de gebruikte stammen.
• Gaat u na of alle goederen die ingevoerd werden ook wederuitgevoerd werden.
• Gaat u na of alle goederen die in doorvoer genomen werden ook aangezuiverd werden.
• Indien u géén afgestempelde wederuitvoer- of wederinvoerstam terugvindt, legt u het
aanwezigheidscertificaat voor aan de Belgische Douane. Vraag aan hen om de datum van
wederinvoer te vermelden indien deze kan worden bepaald !
Hetzelfde geldt als een doorvoer niet aangezuiverd werd.
Vóór de vervaldatum van het ATA-carnet brengt u het carnet terug naar de Kamer van Koophandel.
5. Wat kan er fout lopen?
•

Laattijdige wederuitvoer
Wanneer blijkt dat de wederuitvoer niet tijdig zal kunnen gebeuren, contacteert u best uw
Kamer van Koophandel en de Douane van invoer met de vraag of het land van invoer een
vervangingscarnet aanvaardt.
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•

Diefstal
Wanneer de goederen tijdens de tijdelijke invoer worden gestolen, doet u onmiddellijk aangifte
bij de plaatselijke politiediensten. Een kopie van deze aangifte legt u, op het ogenblik van
wederuitvoer, voor aan de douanebeambte, zodat deze eventuele bemerkingen kan noteren. Dit
sluit niet uit dat de invoerrechten en taksen toch moeten worden betaald .

•

Verlies
Wanneer het ATA-carnet tijdens zijn gebruik is zoekgeraakt, meldt u dit aan de Kamer van
uitgifte. Deze zal een duplicaat opmaken.

•

Niet afgestempeld
Wanneer u, na terugkeer van het ATA-carnet, merkt dat voor een bepaald traject noch de
wederuitvoerstrook noch de wederinvoerstrook of doorvoerstrook afgestempeld werden, biedt
u de goederen onmiddellijk aan bij het dichtstbijzijnde douanekantoor. Deze zal het
“aanwezigheidsattest” invullen. De verdragsteksten verplichten de staten niet om een dergelijk
attest als bewijs van wederuitvoer te aanvaarden.

Indien de Douane van invoer/transit later vaststelt dat het ATA-carnet niet correct gebruikt werd
(bijv. dat de goederen niet wederuitgevoerd werden), zal zij via de nationale borgstaande
organisaties de betaling van de invoerrechten en taksen eisen. U dient op dat ogenblik de rechten
en taksen aan de Kamer van Koophandel te vergoeden. In bepaalde gevallen zal de Douane een
regularisatietaks eisen (bijv. indien de wederinvoer maar niet de wederuitvoer kan worden
bewezen).
6. Checklist
Vóór de aanvraag
• Zijn de landen van bestemming aangesloten bij de ATA-conventie?
• Blijven de goederen minder dan 1 jaar in het buitenland?
• Blijven de goederen in hun oorspronkelijke staat? (geen transformatie, geen herstelling
toegelaten)
Tijdens het gebruik
• Zijn de douanekantoren open op het ogenblik dat u de goederen uitvoert/invoert?
• Zijn de douanekantoren bevoegd om een ATA-carnet te behandelen?
• Beschikt de gebruiker over de nodige instructies en een volmacht?
Bij de terugkeer
• Werden alle bladen op correcte wijze gebruikt?
• Werden er kopies genomen van de gebruikte stammen?
• Indien noch de uitvoerstam, noch de invoerstam afgestempeld werden, werd het
“aanwezigheidsattest” aan de douane voorgelegd?
7. Wat kost een ATA-carnet?
Contacteer uw kamer van koophandel.
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In te vullen door de
Kamer

In te vullen door de Douane
van uitvoer (= waar de klant
gevestigd is) na verificatie
van de goederenlijst
Kamer duidt hier
datum van afgifte aan

Klant tekent hier

- In deze tabel worden de goederen
opgelijst.
- Elk goed krijgt een nummer.
- Geen wijzigingen of toevoegingen
nadat de douane op de voorkaft vak H
heeft afgestempeld

Waarde dient correct
en in € te zijn

Kamer vermeldt
hier op elk blad het
Carnet-nummer
Vakken 1 tot 6 worden ingevuld
door het kantoor van uitvoer
(waar onderneming gevestigd is)

De Kamer geeft
beiden hetzelfde
volgnummer

Vak 7 wordt
afgestempeld door het
kantoor van uitgang (bij
het verlaten van de EU)

Wederinvoerstam wordt
afgestempeld bij
terugkeer in de EU

invoerstam wordt
afgestempeld door de
douane bij het
binnengaan van een land
buiten de EU

wederuivoerstam wordt
afgestempeld door de
buitenlandse douane bij
het vertrek; meest
belangrijke bewijsstuk

Douane vermeldt
hier dead-line voor
wederuitvoer van
de goederen

Kamer verifieert steeds
of wederuitgevoerde
goederen
overeenkomen met
ingevoerde goederen

Transitstammen worden steeds per
twee gebruikt. Eén transit is pas
voltooid als beide stammen
afgestempeld zijn

Plaats van start
van de transit

Plaats van einde
van de transit

Opgelet: speciale nummering
De eerste stam = 1A
De tweede stam = 1B

Opgelet: het bezoek aan een beurs in Zwitserland
zal vaak aanleiding geven tot het gebruik van vier
transitstammen. Twee voor de transit van de grens
tot de beurs en twee voor de transit van de beurs
tot de grens. Om in orde te zijn dienen dus alle 4 de
stammen op dit blad afgestempeld te zijn.

Vakken A,B, C en G worden ingevuld door de
Kamer

Vakken D, E en F in te vullen door
de gebruiker

Hier duidt de gebruiker de
uit te voeren goederen
aan. Steeds goed
controleren !

Hier tekent de gebruiker dat hij
akkoord gaat met alles wat hij in
vak F verklaart !

Vak H is voorbehouden aan
het Douane-kantoor van
uitvoer. Dit blad wordt door
de Douane bijgehouden

op elke achterzijde
van de bladen,
komt opnieuw de
goederenlijst

Vakken A, B, C en G worden
ingevuld door de Kamer

Vakken D, E en F in te
vullen door de gebruiker

Vak H is voorbehouden
aan de buitenlandse
douane van invoer die ook
het blad zelf bijhoudt

Hier duidt de gebruiker de
in te voeren goederen aan.
Steeds goed controleren !

Hier tekent de gebruiker dat hij
akkoord gaat met alles wat hij
in vak F verklaart !

op elke achterzijde
van de bladen,
komt opnieuw de
goederenlijst

Vakken A, B, C en G
worden ingevuld door de
Kamer

Vakken D, E en F in te
vullen door de gebruiker

Hier duidt de gebruiker de
door te voeren goederen
aan. Steeds goed
controleren !

Hier tekent de gebruiker dat hij
akkoord gaat met alles wat hij
in vak F verklaart!

Vak H is voorbehouden
aan de buitenlandse
douane van doorvoer die
ook het blad zelf bijhoudt

op elke achterzijde
van de bladen,
komt opnieuw de
goederenlijst

Vakken A, B, C en G worden
ingevuld door de Kamer

Vakken D, E en F in te vullen door de
gebruiker.

Hier duidt de gebruiker de
goederen aan die wederuitgevoerd gaan worden.
Steeds goed controleren!

Hier tekent de gebruiker dat hij
akkoord gaat met alles wat hij
in vak F verklaart !

Vak H voorbehouden aan
de buitenlandse douane
van wederuitvoer, die ook
het blad zelf bijhoudt

op elke achterzijde
van de bladen,
komt opnieuw de
goederenlijst

Vakken A,B, C en G worden
ingevuld door de Kamer

Vakken D, E en F in te
vullen door de gebruiker

Hier duidt de gebruiker de
weder in te voeren
goederen aan. Steeds
goed controleren !

Hier tekent de gebruiker dat hij
akkoord gaat alles wat hij in
vak F verklaart.

Vak H is voorbehouden aan
de Belgische (of ander
Europese) douane waar
goederen terug in de EU
komen. Dit blad wordt door
de douane bijgehouden

op elke achterzijde
van de bladen,
komt opnieuw de
goederenlijst

Dit dient door de Belgische douane ingevuld en getekend
te worden indien:
- noch de wederuitvoerstam noch de wederinvoerstam
werden afgestempeld,
- het carnet verloren is geraakt of gestolen.
De goederen moeten worden voorgelegd als bewijs.

= datum ondertekening
van certificaat !

= datum van wederinvoer !
Zéér belangrijk dat deze datum
verschillend is van datum van
ondertekening van certificaat!

op elke achterzijde
van de bladen,
komt opnieuw de
goederenlijst

Indien er nieuwe landen
toegetreden zijn tot de ATAketen dient de Kamer deze
handmatig toe te voegen.

