
Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå     intyg@norrbottenshandelskammare.se 
   Tel. 0920-244 760        www.norrbottenshandelskammare.se 

 

 
 
ANVÄNDNING AV ATA-CARNET 
 
Innan avresa skriver firmatecknare på i fältet för ”Signature of Holder”, längst ner på carnetens gröna 
framsida. Skriv även under eventuellt fortsättningsblad. 
 
       *    Blad  F2,  F4, F7 (talongerna=counterfoil) skall alltid vara kvar i carneten.     
       *    Blad  F3,  F5, F6, F8, F9 (kuponger = voucher) skall respektive tullkontor behålla. 
  
Utresa Sverige (grön) 

 Svensk tull skall stämpla/öppna upp carnetens gröna framsida, annars blir carneten ogiltig. 
Detta görs i fält ”certificate by customs at departure”. 

 
Utresa Sverige (gul) 

 Carnetinnehavaren fyller i fält D-F 

 Exportation voucher, fylls i och behålls av den svenska tullen. 

 Vid utresa från Sverige till icke EU-land skall ruta 7 i den kvarsittande Exportation counterfoil 
stämplas av svensk tull. Svenska tullen ska behålla utförselbladet (vouchern). 

 Om utresan ur EU sker från annat land än Sverige ska tullen i sista EU-land stämpla 
exportation counterfoil.  

 Tullen i Sverige skall också fylla i ruta H punkt b) på re-importation voucher så att tullen där 
varorna återinförs till EU vet vart den skall skickas. 

 
In-/Utresa tredje land (vita) 

 Carnetinnehavaren fyller i fält D-F 

 Det finns två blad för varje land som skall besökas. Ett lämnas till tullen vid inresan, 
importation (F6), och det andra vid utresan, re-exportation (F8). 

 
Transit (blå) 

 Carnetinnehavaren fyller i fält D-F 

 För icke EU-länder som passeras på väg till och från utförsellandet och ibland för färd mellan 
in-/utförselort och mässområde finns transitblad. 

 
Inresa Sverige (gul) 
 

 Carnetinnehavaren fyller i fält D-F 

 Vid återinförseln till Sverige eller annat EU-land lämnas det andra bladet märkt re-
importation (F5). 

 
För att depositionen skall kunna återbetalas måste re-export talongen vara stämplad av tullen i det 
land som har besökts. Carneten måste vara återlämnad till handelskammaren senast vid 
giltighetstidens utgång (se giltighetstiden på carnetens framsida, fält C). 
 

 Vid resor till och från USA är det viktigt att Ni förvissar Er om att carnetexpeditionen är 
öppen vid Er ankomst och avresa. Se www.uscib.org för aktuella öppettider. 

 Tullen i det besökta landet kan förkorta vistelsetiden, observera sista datum på importation 
counterfoil i ruta 2. 

mailto:intyg@norrbottenshandelskammare.se
http://www.norrbottenshandelskammare.se/

