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Enostavneje in hitreje čez mejo        
ATA zvezek (ATA Carnet) – potni list za blago – je dokument, ki vam 
omogoča, da določeno blago peljete v drugo državo brez plačila carine.                                            
Irena Simendič, oddelek Javne listine, GZS

ATA zvezek je mednarodni dokument za začasni uvoz 

blaga v tretje države. Blago se mora ponovno izvoziti 

v nespremenjeni obliki v roku enega leta. Z uporabo 

ATA zvezka je postopek na mejnih prehodih enosta-

ven, hiter in cenejši od drugih možnosti.

Sistem ATA zvezka deluje na podlagi sodelovanja 

med poslovnim svetom in carino, omogoča poenosta-

vitve postopkov začasnega izvoza in uvoza blaga ter 

tako pospešuje mednarodno trgovino. Je nepogrešljiv 

za trgovce, proizvajalce in za posameznike, ki želijo 

razširiti poslovanje in predstaviti svoje izdelke na 

različnih tujih trgih.

ATA zvezek je razširjen po celem svetu. Trenutno 

je v sistem vključenih 78 držav podpisnic konven-

cije. Mednarodna jamstvena veriga ATA zagotavlja 

vzajemna jamstva za poplačilo carinskih dajatev, 

davkov in drugih stroškov v primeru prodaje blaga oz. 

če se blago iz drugih razlogov ne vrne. Vsaka država v 

sistemu ima garantno organizacijo za izdajo ATA zvez-

kov in za zavarovanje plačila uvoznih dajatev. Vsako 

leto se po celem svetu izda približno 185.000 zvezkov 

za blago v vrednosti okoli 30 milijard USD.

Za katero blago se lahko uporabi ATA zvezek?

ATA zvezke se uporablja za blago, namenjeno za 

sejme, razstave in druge prireditve ter predstavitve 

v podjetjih. Uporablja se za vzorce, umetniška dela, 

muzejske eksponate, gledališko opremo in kostume, 

športno opremo, snemalno in fotografsko opremo, 

za glasbene instrumente in ozvočenje, avtomobile, 

motorje, čolne, računalniško in medicinsko opremo, 

živali, orodje in drugo tehnično opremo. ATA zvezek 

se ne uporablja za pokvarljivo blago in za blago, ki je 

namenjeno za predelavo ali popravilo.

Glavne prednosti uporabe ATA zvezka so predvsem 

nižji stroški, brez plačila carinskih dajatev oz. plačila 

varščine in hitrejši ter enostavnejši postopek prijave 

začasnega izvoza in uvoza blaga, to pomeni brez 

izpolnjevanja dodatnih carinskih dokumentov.

Prav tako ATA zvezek omogoča, da z enim doku-

mentom, v obdobju veljavnosti zvezka, obiščete 

neomejeno število držav podpisnic konvencije, v 

različnih časovnih obdobjih ali v enem sklopu zača-

snega izvoza, npr. glasbena turneja. 

Kje dobite ATA zvezek?

V Sloveniji je pooblaščen izdajatelj in garant 

Gospodarska zbornica Slovenije. ATA zvezek lahko 

pridobite v Ljubljani in na enajstih regijskih izposta-

vah (Kranj, Dravograd, Krško, Zagorje ob Savi, Nova 

Gorica, Novo mesto, Murska Sobota, Koper, Celje, 

Velenje, Maribor).

Postopek pridobitve ATA zvezka je hiter in enosta-

ven. V posebnih primerih, odvisno od vrednosti blaga, 

države začasnega uvoza in organizacijske oblike 

vložnika, je lahko postopek tudi daljši. Priporočamo, 

da začnete s postopkom pridobivanja ATA zvezka 

teden dni pred predvidenim začasnim izvozom blaga.

ATA zvezek v praksi

ATA zvezek je sestavljen iz dveh nosilnih platnic, talo-

nov za uporabo carine in ustreznega števila notranjih 

listov, odvisno od predvidene poti in števila tranzitnih  

držav in držav začasnega uvoza.

ATA zvezek je potrebno predložiti na vseh carinskih 

izpostavah pri začasnem izvozu in uvozu blaga, na 

carinskih izpostavah tranzitnih držav ter pri ponov-

nem izvozu in ponovnem uvozu blaga. Pri vračilu je 

treba upoštevati roke, ki jih določijo posamezni carin-

ski organi za ponovni izvoz blaga. Rok, ki ga določi 

carina, je lahko krajši od veljavnosti ATA zvezka in je 

odvisen od namena uporabe blaga. Blago lahko vstopi 

in izstopi iz države na različnih mejnih prehodih.

Za začasni uvoz blaga v Tajvan se po sporazumu 

med Evropsko unijo in Tajvanom uporablja CPD 

China/Taiwan Carnet. gg

Kratica ATA je 
kombinacija 
začetnih črk 
francoskih in 
angleških besed 
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ureja Konvencija 
o začasnem uvozu 
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št. 22/2000).
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