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• Hva er et ATA-carnet? 

• Hvem kan få carnet – og hvilke varer kan ha et carnet? 

• Forutsetninger for å få et carnet 

• ATA-carnet regler 

• Unntak for enkelte land 

• Søke om carnet 

• Carnet-sammensetning 

• Stempling av carnet 

• Feil bruk og konsekvenser 

• Tvisteprosessen 
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Hva er et ATA-carnet?  

Internasjonalt tolldokument for tollfri midlertidig innførsel av 
varer. 

 

ATA er en forkortelse av: 

”Admission Temporaire” og ”Temporary Admission” 

 
Som carnetinnehaver slipper man :  
 
•å fylle ut tolldeklarasjon ved hver innførsel/utførsel i hvert land. 
•å deponere for toll og avgifter i importlandet.  
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• Oslo Chamber of Commerce utstedte 1175 ATA-carneter i 
2015. 

• I Norge ble det i 2015 utstedt 1800 ATA-carneter. 

 

• OCC er en garanterende organisasjon for alle carneter som blir 
utstedt i Norge, og for alle utenlandske carneter som blir 
benyttet ved inn/utreise til Norge. 

 

• I 2015 garanterte OCC for 1,25 mrd NOK i verdi på varelisten 
for norske carneter.  



www.chamber.no 

 

Hvem kan få carnet? 

• Norske firmaer  
 

• Privatpersoner og NUF, etc., kan få carnet, mot at de stiller 
en garanti på 30 % av total vareverdi. 

 
 
-  Vi kredittsjekker alle våre kunder. 
-  Søker må ikke ha noen åpne tvistesaker grunnet misbruk 

 av tidligere ATA- carnet. 
- Varene må være norskfortollet (tollhjemlandet = Norge) 
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Hvilke varer ? 
• Yrkesutstyr, f.eks.: 

– Kamera, lyd- og lysutstyr  
– Testutstyr av ulik art 
– Verktøy 
– Rallybiler og motorsykler for løp 
– Hester, kun for konkurranse, utstilling, og show jump 

 
• Varer for utstillinger, messer, møter eller lignende 

arrangement: 
– Materiell til stands 
– Dekorasjon 
– Reklame og demonstrasjons materiell, som skal tas med 

tilbake 
 

• Varekolleksjoner/vareprøver: 
– Klær, smykker etc. 
– Prøvekolleksjoner 
– Varer som man ønsker å markedsføre i utlandet 
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Forutsetninger i hht. ATA-konvensjonen 

 
•Innførselslandet må godta carnetet for den  varetype 
søknaden gjelder. 
 
•Varen skal til et land som er med i ATA-carnetordningen, 
som pr. i dag er 76 land. 
 
•Innførselen er midlertidig og varene skal tilbake til Norge i 
sin helhet, innen gyldighetsperioden. (1 år minus 1 dag) 
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ATA-carnet regler 

 

•Gyldig: 364 dager. 

•Gyldigheten kan av enkelte importlands tollmyndigheter 
forkortes på counterfoilen (arket hvor toll stempler). 

•Carnetet kan generelt sendes uledsaget, med noen unntak. 

•Carnetinnehaver kan bestille ekstra turer (tilleggsark) til 
carnetet etter at carnetet er utstedt. 

•Max 10 turer per carnet innen gyldighetsperioden. 

 

 



www.chamber.no 

 

ATA-carnet regler 
 

• Må ha til hensikt å returneres til utførselslandet, altså ikke        
forbruksvarer. 

 

• Må ikke bearbeides i innførselslandet. 

 

• Varene må eies av en fysisk eller juridisk person, bosatt 
eller etablert i et land utenfor innførselslandet. 
Representanten skal ikke være bosatt i innførselslandet. 
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ATA-carnet regler 
 

• Må ikke lånes eller leies ut. 

 

• Varene må kunne identifiseres ved utførsel, innen reisen 
påbegynner.  

 

• Varene som er oppført på carnetet skal være produsert i 
Norge eller være innfortollet til Norge.  

 

• Dersom ATA-carnetet sendes med speditør, må det 
utstedes en fullmakt til vedkommende, med henvisning til 
ATA-carnet nummeret. 
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Eksempler på unntak: 

• Kina: kun til messer. 
• Madagaskar: man kan bli bedt om oversettelse til 

fransk. 
• Marokko: ikke carnet for vareprøver. 
• Serbia:  ikke uledsaget carnet og ikke for 

gjennomreise. 
• Taiwan: ikke ATA-carnet, men CPD-carnet. 
• Tyrkia:  ikke carnet for gjennomreise, setter egen 

utløpsdato for carnetet. 
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Mexico 

 Mexico har egen webside for registrering av carnet: 

 http://www.camaradecomerciodemexico. com.mx/ata/ 

 
•Innehaver må før man reiser/sender varer gå inn på handelskammeret i 
Mexico sin hjemmeside og  registrere carnetet.  

•Det tar 2-3 virkedager fra  man registrerer carnetet til man får godkjenning 
for  å  bruke dokumentet.  

•Mexico har en 6 mnd. grense for midlertidig innførsel av varer. Dersom 
carnetets innehaver vil ha varene utover de 6 mnd. i landet, må de søke om 
det senest 2 uker før 6 mnd. er gått via CANACO: 

      mcavendano@camaradecomerciodemexico.com.mx  
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Russland 
     

      

•Godkjenner ikke carnet for gjennomreise eller uledsaget. 

•Fullt navn og adresse på representanten, og/eller «any duly 
authorized representative». 

•2 like bilder av alle varer og minimum 8 blå transittark – da det 
er flere tollsoner innenfor landets grenser.  

•Carnetet skal oversettes til russisk, og dette må carnetets 
innehaver besørge for egen regning.  
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Søke om carnet 

 www.chamber.no.  

Opprett en profil og fyll inn søknadsskjemaet. 

 

• Det foretas en kredittvurdering og evaluerer historikk. 
• Ekspressgebyr hvis carnetet må utstedes innen utløpet av neste 
arbeidsdag. 
• Fra mottatt søknad går det vanligvis 3-5 virkedager før carnetet er 
utstedt.  
• Et ATA-carnet kan utstedes ved 14 handelskamre i Norge. 
• Opplæring i bruk av ATA-carnet. 
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Varelisten 
 

•Fylles ut på engelsk, evt. norsk om man skal reise til Sverige eller 
Danmark. 

•Før opp markedsverdi i NOK for hver vare. 

•Hver enkelt vare skal identifiseres med f.eks. type, modell, serie-
/reg.nr, navn og størrelse på kunstverk, navn på kunstner etc. 

•Man kan reise med et utvalg av kolleksjonen, men aldri mer enn 
det som står på varelisten. 

•Man kan ikke legge til flere varer etter at norsk toll har åpnet 
(stemplet) carnetet. I så fall må man lage et nytt carnet. 
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Carnet-sammensetning 
 
 
Carnetet har en grønn for- og bakside, gule og hvite ”counterfoils” 
og ”vouchers” 
 
Counterfoils: 
•Ark som toll stempler og skal ligge igjen i carnetet . 
•Carnetinnehavers bevis, og kvittering over hvilke varer som er stemplet ut/inn 
av et land. 
 
Vouchers:  

•Er ark som toll river ut av carnetet, og skal undertegnes av carnetinnehaver. 

•Tollernes bevis/kvittering over hvilke varer som blir stemplet inn/ut av landet. 

•For kun gjennomreise i et tollområde/land (EU er ett område), som godtar 
dette, brukes blå transittark: vouchers og counterfoils. De skal stemples ved inn- 
og utreise i transittlandet. 
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Stempling av carnet 

• Carnetinnehaver må alltid oppsøke toll ved inn og utreise for å 
få stemplet og signert carnetet. 
 

• Det er representanten som er oppgitt i carnetet som skal signere 
i carnetet. Om carnetet sendes uledsaget må det skrives en 
erklæring (power of attorney) på engelsk til den som skal 
håndtere carnetet. 
 

• Varenes «item-number» påføres på counterfoil og voucher 
under punkt F.  
 

• EU er ett tollområde. 
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• Før avreise må 
carnetets forside åpnes 
(stemples) av norsk toll 
for å være gyldig. 
 

• Forsiden må alltid 
undertegnes av carnet-
innehaver nederst til 
høyre. 
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Hver gang du passerer norsk toll, 
må gul counterfoil og voucher 
stemples på ut- og innreise.  
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Hver gang man passerer et nytt 
tollområde, stemples hvit 
counterfoil og voucher på inn- og 
utreise. 



www.chamber.no 

 

 
 

• Norsk toll skal rive ut eksport-
arket ved utreise fra Norge. 
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• Utenlandsk toll skal rive ut 
importarket ved innreise i 
utlandet.  
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• Utenlandsk toll skal 
rive ut re-exportarket 
ved utreise i utlandet.  
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• Norsk toll skal rive ut re-
importarket ved innreise 
til Norge. 
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Feil bruk og konsekvenser 
Hva anses som feil bruk: 
•Manglende re-eksport stempel (ut av importlandet) er grunnlag for 
beslag av depositum, med visse unntak der feilen skyldes tollvesenet. 

•Re-eksport/re-import etter gyldighetsdatoen. 

•Mistet/stjålet, ikke returnert carnet innen 5-uker etter gyldighetsfrist. 

•Carnet-varen kassert el. lign. 

•Carnet-ark mangler ved retur. 

 

Konsekvenser ved feil bruk: 

•Beslag av depositum og evt. garanti. 

•Tollkrav. 

•Reguleringsavgift fra USA, Sveits, Østerrike, Kina, Singapore. 

•Strengere krav ved senere carnet-søknader 

– Får ikke carnet 

– Krav om garanti på 30 % av vareverdien 
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Mulige bevis for gjenutførsel 

Dersom en vare ikke er stemplet ut av importlandet etterlyser landets 
tollmyndigheter gjenutførselsbevis for varen. Dvs. de må ha et bevis på at 
varen er tatt ut av landet. 
Etterlysningen blir da sendt til Oslo Chamber of Commerce.  
 
Mulige bevis:  
 
•Stemplet re-eksport counterfoil 
•Stemplet re-import counterfoil 
•Certificate of Location. Husk carnet-nr. og dato innen gyldighetstid 
•Tolldeklarasjon. Husk carnet-nr. 
•Veterinær-attest på at hest er avlivet av godkjent veterinær 
 
NB! Dokumentasjon må alltid være på engelsk 

 

 



www.chamber.no 

 

Følger av manglende bevis 

• Dersom det ikke blir lagt frem gjenutførselsbevis, ser 
importlandet på varen som importert og krever at den skal 
innfortolles. 

• Oslo Chamber of Commerce mottar et tollkrav tilsvarende 
ca. 30 % av vareverdien. Kravet består av moms og 
straffetoll. 

• Kravet betales av Oslo Chamber of Commerce og 
viderefaktureres til carnet-innehaver. 
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Tvisteprosessen 
 

• Utenlandsk toll sender en etterlysning til sitt nasjonale 
handelskammer. Tollvesenet kan etterlyse bevis for 
gjenutførsel innen 1 år etter at carnetet har gått ut. 

 

• Utenlandsk handelskammer sender en etterlysning til Oslo 
Chamber of Commerce som er nasjonal garantist ovenfor 
utenlandske handelskamre, norske tollvesen og har 
overordnet ansvar for ATA-carneter som blir utstedt i 
Norge. 

 

• Oslo Chamber of Commerce må fremskaffe bevis på at 
varen er gjenutført i tide. Hvis det ikke finnes bevis, må 
toll og avgifter betales. 
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Refusjon av tollkrav 
 

• Dersom nye bevis dukker opp innen tre måneder etter dato 
for bevisfrist, kan man søke om refusjon. 

• Søknad om refusjon skal gå via Oslo Chamber of Commerce. 

• En refusjonssøknad betyr ikke at kravet bortfaller, krav blir 

eventuelt refundert. 
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Når kunden vil fortolle inn varen 

• Kontakt handelskammeret for å få veiledning! 

• Viktig at carnetnummer og innfortollet vare nevnes i  
tolldeklarasjonen. 

• Viktig at tolleren fører opp fortollingsnummeret på 
carnetets re-eksport ark.  

• ATA-carnet, samt kopi av tolldeklarasjonen sendes til 
utstedende handelskammer. 

 

 

 

 

 



www.chamber.no 

 

Ved problemer…. 

Kontakt oss  

 
Vi ønsker å yte god service til våre kunder og 
samarbeidspartnere – og jobber aktivt for å 

forhindre, og redusere antall tvistesaker. 
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Takk for nå! 


