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Quadern ATA - Pòlissa d’assegurança
Per a la tramitació d'un Quadern ATA és necessari dipositar a la Cambra una garantia, per fer front
a les possibles reclamacions duaneres, originades per l'incompliment de les obligacions estipulades
en la utilització del quadern. Aquesta garantia, que pot arribar a ser del 100 % del valor de la
mercaderia relacionada en el quadern, es pot materialitzar en un dipòsit en efectiu, un xec bancari o
un aval.
Actualment l'obtenció d'un aval bancari no només significa un elevat cost financer, sinó també traves
i dificultats. Així mateix, els dipòsits en efectiu o en xec bancari poden originar importants tensions
de tresoreria en les empreses.
Per reduir els costos d'expedició d'un Quadern ATA, la Cambra de Comerç ha subscrit una pòlissa
d'assegurances que les empreses poden utilitzar com a garantia, abonant una petita taxa.
Import de la taxa
La taxa que l'empresa haurà d'abonar per utilitzar aquesta modalitat de garantia serà: 0,52 % sobre
el valor de la mercaderia declarada. En tot cas, l'import mínim a abonar serà de 20 €. No
obstant, l'import exacte a abonar serà comunicat a l'empresa en el moment en què els serveis
d'expedició de la Cambra validin la sol·licitud del quadern.
Funcionament
Durant el procés de sol·licitud del Quadern ATA, l'empresa ha de seleccionar el tipus de garantia
que lliurarà a la Cambra. En aquest cas, l'opció és la indicada com: «PÓLIZADE SEGURO».
Una vegada finalitzat el procés de sol·licitud, l'empresa imprimirà el formulari i el lliurarà a la Cambra
per a la posterior validació i emissió de les factures corresponents.
Abast de l'assegurança
Aquesta pòlissa únicament cobreix les reclamacions aranzelàries derivades de la manca de
diligència duanera, tant a l'entrada com a la sortida de la mercaderia del país al qual s'hagi dirigit el
titular a favor del qual s'expedeix el quadern, i ja sigui per incompliment de la normativa relativa al
Quadern ATA o per l'inici de l'expedient administratiu de verificació d'aquesta normativa.
Excepcions
La utilització d'aquesta modalitat, quan el valor de la garantía, individual o acumulada per empresa,
superi els 250.000 €, estarà supeditada a l'autorització expressa que la Cambra sol·licitarà a la
companyia asseguradora. El temps mínim de resposta són 48 hores.
Una vegada que el quadern expedit es retorni a la Cambra, no es reintegrarà a l'empresa l'import de
les taxes abonades.
Aquest tipus de garantia no serà utilitzable per quaderns en trànsit o destinació als següents països:
Bielorússia, Iran, Rússia, Senegal i Ucraïna
Subrogació
Si l'empresa sol·licitant del Quadern ATA incomplís qualsevol dels compromisos detallats en el
formulari de sol·licitud, la companyia asseguradora es reserva el dret a reclamar-los els imports
abonats en virtut de l'article 6 del Conveni ATA, alhora que no s'acceptarà l'emissió de nous
quaderns amb aquesta opció de garantía.
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