MANUAL D’INSTRUCCIONS QUADERN ATA
1. Emplenar formulari de sol·licitud
2. Emplenar llista de mercaderies (obligatoris camps de l’1 al 6)
Tots els Quaderns ATA, en funció del país de destí, han de dipositar una garantia a la
Cambra per fer front a les possibles reclamacions duaneres. Aquesta garantia serà
retornada íntegrament un cop s’hagi retornat el quadern ATA a la Cambra i no hi hagi
cap reclamació per part de les duanes de destí. Aquesta garantia, que pot oscil·lar
entre el 25% i el 100% del valor de la mercaderia relacionada en el quadern, es pot
materialitzar en un dipòsit en efectiu, xec, aval bancari o mitjançant l'adhesió a una
pòlissa d'assegurances subscrita per la Cambra.
3. Si heu escollit deixar el dipòsit mitjançant l’assegurança ATA, empleneu el
Formulari d’assegurança (preu mínim 75 €)
Envieu aquests documents emplenats via email a la següent adreça
electrònica:
tramitacions@cambraterrassa.org

•

El quadern ATA podrà ser retirat de la Cambra passades 48 hores des de la
seva sol·licitud. Rebreu avís de recollida

•

En cas de necessitar el Quadern ATA amb molta antelació es pot sol·licitar
amb urgència (5 hores hàbils). En aquest cas caldrà pagar un plus d’urgència
(50€).

•

És necessari per recollir el Quadern ATA presentar la següent documentació:
o
o
o

Formulari sol·licitud signada i timbrada per l’empresa
Llista de mercaderies signada i timbrada per l’empresa
Dipòsit en metàl·lic, en taló, aval o assegurança*
* en cas d’optar per l’assegurança a la recollida del Quadern ATA caldrà
presentar també:
•
•

Formulari d’assegurança emplenat i signat
Còpia del DNI de la persona signant

Informació útil per complimentar la sol·licitud
•

Pot consultar els països signants del conveni ATA i altres especificacions de cada un d'aquests
directament des de la web:
https://www.camara.es/sites/default/files/tramites/documento_fichas_pais.pdf

•

Si el país no està adscrit al Conveni ATA s'haurà de fer una exportació temporal (pot consultar
amb el nostre departament d'internacional).

•

Si no es fa constar a la sol·licitud la persona/empresa que acompanyarà la mercaderia es farà
al Quadern ATA la següent indicació:
"Cualquier persona debidamente autoritzada por la empresa".

En aquest cas l'empresa haurà d'emetre una autorització escrita que acompanyarà el Quadern ATA
durant tot el seu trajecte.

Altres punts a tenir en compte
•

El valor de la mercaderia s'indicarà en Euros. Aquest és el valor dels productes en el cas de ser
venuts a Espanya.

•

A la descripció de la mercaderia s'ha d'especificar l'origen dels productes mitjançant el Codi país
ISO (2 lletres).

•

El preu del quadern ATA és de 165,00€ (inclou un viatge d’anada i tornada).

•

Resta de viatges (amb un màxim de 8) s’afegirà 12,50€ per viatge.

•

Plus d’urgència (lliurament en 5 hores hàbils) 50,00€

•

Plus complexitat (+ de 3 pàgines de mercaderies, o amb fotos) 50,00€

•

Preu mínim de l’assegurança per cobrir el dipòsit: 75,00€ no recuperables

Per qualsevol dubte o informació podeu contactar al telèfon 93 7339833 o
mitjançant el correu electrònic tramitacions@cambraterrassa.org

