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Quadern ATA - Pòlissa d’assegurança

PAÏSOS SIGNATARIS DEL CONVENI ATA i CDP i GARANTIA APLICADA
Les administracions duaneres dels països signataris del conveni ATA faciliten la circulació de
mercaderies amb la finalitat d'estimular les relacions comercials entre els diversos països.
En funció del país de destinació cal dipositar una garantia a la Cambra, que oscil·la, en general, entre
el 25 % i el 100 % de l'import de la mercaderia, tret d’algunes excepcions (calçat, articles de pell i
vehicles amb destí Israel).
La garantia és única, amb independència del nombre de països que es visitin. Aquesta garantia es
recupera en el moment de la devolució del quadern a la Cambra degudament complimentat per les
duanes corresponents.
La quantitat mínima de garantia a dipositar serà de 150 euros per a qualsevol territori.

Cal dipositar una garantia del 50 % del import total de la mercaderia per viatjar a:
ALGÈRIA
ANTILLES HOLANDESES I FRANCESES
AUSTRÀLIA
BOSNIA HERZEGOVINA
CANADÀ
COREA DEL SUD, REPÚBLICA DE
COSTA D’IVORI
EMIRATOS ARABES (només fires).
ESTATS UNITS / PUERTO RICO (no s’admet per fires ni exposicions, només material professional i
mostres comercials).
GIBRALTAR
GUADALUPE
HONG KONG
ILLES FEROE (tot i estar sota sobirania danesa exigeix fer ATA).
ILLA MAURICI
ÍNDIA (només s’admet per fires i exposicions).
ISLÀNDIA
ISRAEL (per vehicles és del 100 %). A l’apartat “La Empresa o persona solicitante estará
representada por” cal incloure el nom de la persona que farà ús de la mercaderia en territori israelita.
JAPÓ
LÍBAN (no s’admet mostres comercials).
MACAO
MACEDÒNIA
MALÀSIA
MARROC (només accepta fires i material científic i/o pedagògic).
MARTINICA
MÈXIC *
MONTENEGRO
NORUEGA
NOVA CALEDÒNIA
NOVA ZELANDA
REUNION
RÚSSIA (no permet el trànsit per Bielorrússia. En el cas d’haver de transitar indiqueu EN DESTINO).
SANT PIERRE ET MIQUELON
SENEGAL (només s’admet per material professional. Garantia mínima de 500 € per vehicles rodats
privats).
SÈRBIA
SINGAPUR
SRI LANKA
SUDÀFRICA (no admet mostres comercials. S’inclouen: BOTSWANA, LESOTHO, NAMÍBIA I
SWAZILANDIA).
SUÏSSA - LIECHSTENSTEIN
TAHITI (POLINÈSIA FRANCESA).
TAILÀNDIA
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TAIWAN (no es pot fet quadern ATA s’ha de fer un quadern CPD).
TUNÍSIA (conveni de material professional i fires i exposicions).
XILE
XINA (només s’admet per fires i exposicions. Recomanable traducció al xinès i anglès).
*MÈXIC: les autoritats duaneres de Mèxic demanen ser informades amb antelació de la intenció de
l’ús de cada ATA que s’emeti i per això han habilitat un formulari:
www.camaradecomerciodemexico.com.mx/ata/ on els titulars han d’incloure la informació requerida.
Una vegada facilitada la informació, el titular rebrà per correu electrònic una notificació de si les
dades són acceptades. Recomanem imprimir la notificació rebuda i adjuntar-la al corresponent
quadern.
Cal dipositar una garantia del 100 % del import total de la mercaderia per viatjar a:
ALBÀNIA
BAHREIN (només s’admet per fires i exposicions).
BIELORRÚSSIA
INDONÈSIA
IRAN
MADAGASCAR
MOLDAVIA
MONGÒLIA
PAKISTAN
TURQUIA
UCRAÏNA
Cal dipositar una garantia del 25 % del import total de la mercaderia per viatjar a:
ANDORRA (músics, teatre i espectacles no cal deixar garantia).
ILLES CANÀRIES
CEUTA
MELILLA

Excepcions:
VEHICLES A ISRAEL: cal dipositar el 100 % com a garantia.
Quaderns ATA que emparin el calçat i articles de marroquineria:
ARTICLES DE PELL: en el cas dels articles de pell, la garantia que cal dipositar a la Cambra és del
100 %, excepte si es viatja a Andorra i Canàries que és del 25 %.
CALÇAT: cal declarar uns preus mínims:
- 20 € per peça pel calçat de pell.
- 15 € per peça pel calçat de material sintètic.
S’ha de tenir en compte que només es poden dur mitjos parells i que només poden relacionar-se ½
parell de sabates, especificant, en la llista general, si es tracta del peu dret o esquerra, igual que els
guants. La garantia a dipositar en el cas d’articles de pell és del 100 %, excepte per Andorra i
Canàries que és del 25 %.
Més informació
Tel. 902 448 448 – Ext. 1733
www.cambrabcn.org/ata
sac@cambrabcn.org
Av. Diagonal 452, 08006 Barcelona
o a qualsevol delegació territorial: www.cambrabcn.org/delegacions
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