קרנה אט"א ATA CARNET -
אמנה בינלאומית (כתב אמנת מכס  )595למעבר מטענים מיוחדים בין המדינות החתומות על
האמנה ללא תשלומי מיסים.
אמנת קרנה אט"א נחתמה בבריסל  6.12.61ונכנסה לתוקף בישראל ביום .25.11.66
הקרנה הינו פנקס מעבר מכס למטענים מסחריים העומדים בקריטריונים של האמנה.
מטרת השימוש בקרנה היא להקל על המעבר הזמני של טובין בין המדינות החתומות על
האמנה.
כל אזרח או חברה ישראלית רשאים להשתמש בקרנה א.ט.א .שמוצאו בישראל.
הקרנה טוב לשימוש בסוגי הטובין הבאים:


דוגמאות מסחריות ודברי פרסומת.



טובין להצגה בתערוכות ,תצוגות ירידים וכדו' .



ציוד מקצועי ,וציוד הוראה כגון :ציוד למחקר מדעי ותחזוקתו ,מכשירי שידור וצילום
וכד'



אריזות שיובאו ריקות לצורך מילוי ויצוא ,או אריזות שיובאו מלאות אך הוצהר
שמיועדות למילוי מחדש לצורך יצוא.



ציוד ואביזרים לשימוש באירועים ספורטיביים ,אמנותיים או תרבותיים כמו תפאורות,
כלי נגינה ,מכשירי ספורט וכדו'



תכשיטים ואבנים טובות .יש לצרף לקרנה תצלומים לצורך זיהויים.

כל זאת בתנאים הבאים:


הטובין שייכים לשולח ומיוצאים אך ורק כדי להראותם ,או להציגם בארץ הייבוא .הם
לא ימכרו ולא ישמשו בכל דרך שהיא להשכרה תמורת תשלום ,בשעה שהם בארץ היבוא
הזמני.



הטובין יצאו ממדינת היעד לא יאוחר מתום תקופת תוקפו של הקרנה.



הטובין אינם מתכלים.



הטובין ניתנים לזיהוי בשעת החזרתם לארץ.

המסמך זהה בכל המדינות החתומות על האמנה.
מעבר מטען הנושא קרנה אט"א נעשה ללא כל צורך בתשלומי מיסים כמו מיסי מכס ,מיסי קנייה,
היטלים ,מע"מ או מיסים אחרים.
הטובין הנלווים לקרנה אינם חייבים לעמוד בדרישות בלתי מכסיות ,כגון :תקינה ,סימון
מוצרים וכדומה.
ניתן להוציא קרנה אט"א לפרק זמן שלא יעלה על שנה אחת .לא ניתן להאריך תוקף קרנה לאחר
הוצאתה גם אם הוצאה לתקופה קצרה משנה .מספר מדינות נקבו זמן שונה לתוקף הקרנה ,יש
לברר זאת לפני השימו.

עקרונות הקרנה:
 .1טובין המיובאים על פי קרנה אט"א ,יש לייצאם בחזרה לחו"ל באותו מצב כפי שיובאו.
 .2טובין המיובאים על פי קרנה אט"א ,יש לייצאם בחזרה לחו"ל עד שנה מיום הוצאת
הקרנה.
 .3אין לאשר אחסנה במחסן רשוי של טובין שיובאו על פי קרנה אט"א.
 .4הקרנה)הפנקס) מונפק על ידי לשכת המסחר בארץ היצוא של הטובין .לגבי טובין
המיוצאים מישראל ,יונפק הקרנה על ידי לשכות המסחר ת"א ,חיפה וירושלים.
 .5לשכת המסחר המנפיקה ,מקבלת מבעל הטובין ערובות להבטחת קיום תנאי הקרנה.
לשכת המסחר ערבה כלפי רשויות המכס בארצות היבוא לתשלום מסי היבוא החלים ,
אם הטובין לא ייוצאו בחזרה לפני תפוגת הקרנה.
 .6ניתן לייבא את הטובין המפורטים בקרנה במשלוחים שונים עד מועד תפוגת הקרנה.

המדינות החתומות על האמנה
אוסטריה ,אוסטרליה ,אוקראינה ,איטליה ,איסלנד ,אירלנד ,אלגי'ריה ,אנדורה ,אסטוניה,
ארה"ב ,בלגיה ,בולגריה ,בלרוס ,בריטניה ,גיברלטר ,גרמניה ,דנמרק ,דרום אפריקה ,הודו,
הולנד ,הונג  -קונג ,הונגריה ,חוף השנהב ,טוניסיה ,טורקיה ,יוגוסלביה ,יוון ,יפן ,ישראל,
לוקסמבורג ,לבנון ,ליטה ,לטביה ,מאוריציוס ,מאלזיה ,מונגוליה ,מלטה ,מרוקו ,מקדוניה ,ניו-
זילנד ,נורבגיה ,סין ,סינגפור ,סרביה ,סלובקיה ,סלובניה ,סנגל ,ספרד ,סרי-לנקה ,פולין ,פורטוגל,
פינלד ,צ'ילה ,צ'כיה ,צרפת ,קוריאה .קנדה ,קפריסין ,קרואטיה ,רומניה ,רוסיה,שבדיה,
שוויצריה ,תאילנד ,טיוואן (לטיוואן יש טפסים מיוחדים המיועדים אך ורק לארץ זו).
המסמכים הנדרשים להנפקת קרנה
 .1טופס בקשה להנפקת פנקס קרנה ,מלא וחתום כנדרש.
 .2רשימת טובין באנגלית מפורטת בשישה עותקים .במידה ויוצאים לכמה מדינות יש
להתייעץ עם המכס לגבי מספר העותקים הנדרש .רשימת הטובין תכלול פרטי
הדוגמאות של הטובין המיוצאים באמצעות הקרנה תוך תיאורן המפורט ,ציון ערך כל
פריט ומשקלו ,וכן סה"כ הפריטים היוצאים תחת אותו קרנה .יש לפרט מערכות ברמת
הפריטים המרכיבים.
יצואנים ,המייצאים ציוד בטחוני ,חייבים למלא בטופס הבקשה הצהרה מיוחדת בנושא
יצוא בטחוני.
.3

אחד משלוש הבטחונות הבאים:
 ערבות בנקאית צמודה לדולר ,בגובה של  33%מערך הטובין ,לתקופה של  3חודשים
מינימום.


טופס התחייבות במסגרת הסדר עם חתמי ללוידס ,הנעשה באמצעות האיגוד.



פיקדון במזומן ,בגובה  33%מערך הטובין(.להודו )60%
מינימום ערבות/פיקדון יהיה  1000ש"ח.

 .4דמי טיפול על פי תעריף לשכת המסחר המתעדכן מעת לעת .התעריף לחברי האיגוד נמוך
ב  50% -מהתעריף לשאינם חברי האיגוד .
לאחר קבלת מסמכים אלו טפסי הקרנה יודפסו בלשכת המסחר.
אין תוקף לקרנה ללא דף הכריכה עליו מצויין תאריך פקיעת תוקף הקרנה ,תאריך הפקתה,
מספר סידורי וחותמת של לשכת המסחר.
כיצד להשתמש בקרנה
בעת היציאה מישראל יש להחתים את פקיד המכס על כריכת הקרנה בסעיף  ,Hעל הספח הצהוב -
( Exportation Counterfoilדף מס'  ,(F3כמו כן פקיד המכס בארץ יתלוש את השובר הצהוב -
( Exportation Voucherדף מס' .)F6
יש לוודא שכמות הפריטים שרשומה על הספחים אכן תואמת את כמות הפריטים שיוצאת בפועל.
במידה ויוצאים רק חלק מהפריטים יש לקבל הנחיות מלשכת המסחר כיצד לפעול.
אי החתמת ספחים אלה על ידי המכס בארץ לא תאפשר כניסת הקרנה לחו"ל.
בעת הכניסה לחו"ל:
יש להחתים את פקיד המכס על הספח הלבן( Importation Counterfoil-דף מס'  ,(F4כמו כן
פקיד המכס יתלוש את השובר הלבן( Importation Voucher -דף מס' (F7
לתשומת לבך ,ישנן מדינות העשויות להגביל את זמן השהייה של הטובין לזמן שונה מתוקפו של
הקרנה ,הערה זו תצוין על ידי פקיד המכס בחו"ל בספח הלבן . Importation Counterfoil -
במקרה זה יש לייצא חזרה את הטובין תוך פרק הזמן שנקצב.
בעת היציאה מחו"ל
יש להחתים את פקיד המכס על הספח הלבן( RE-Exportation Counterfoil -דף מס'  )F4כמו
כן פקיד המכס יתלוש את השובר הלבן) RE-Exportation Voucher -דף מס' . (F8
בעת החזרה לישראל
יש להחתים את פקיד המכס על הספח הצהוב ( -RE-Importation Conterfoilדף מס'  ,(F3כמו
כן יתלוש את השובר הצהוב ( RE-Importation Vocher -דף מס' .)F9
אם שוברים אלו לא יוחתמו כיאות  -יוטלו לאחר זמן ,תשלומי מכס וקנסות ע"י שלטונות המכס
בחו"ל ,ותשלומם יעשה מתוך הביטחונות שהופקדו בלשכה.
בהוצאת יהלומים בקרנה יש להחתים את הפיקוח בבורסה בעת היציאה והחזרה לישראל.
עם החזרה לישראל ,יש להבטיח את החזרת הפנקס כולו למשרדי הלשכה .אם יתברר כי השוברים
כולם נחתמו כיאות ,תוחזר הערבות הבנקאית או הפיקדון במזומן .אם יתברר כי השימוש בפנקס
לא היה כדין ,יעוכבו הערבות או הפיקדון .בנוסף יידרש תשלום לכסוי הוצאות הטפול של הלשכה
בנושא.
אנו ממלצים לשמור עותק מהקרנה לפני החזרתו ללשכת המסחר.

"טיפים" לשימוש בקרנה


כל חותמת מכס חייבת להיות ברורה ,בצרוף התאריך ,ומלווה בחתימתו של פקיד המכס
במקום.



אין לפצל משגורים הנלווים לקרנה אחד ,אלא אם רשויות המכס של הארצות
הנוגעות בדבר התירו זאת.



ניתן לשלוח את המשגור שלא בצמידות לקרנה ,אך בעת השחרור מן המכס יש להציג
את הקרנה ולהחתימו כאמור.



תכשיטנים היוצאים עם תכשיטי זהב נדרשים לצרף צילום ברור של התכשיטים .תכשיטי
כסף אינם חייבים בצילום .צילום זה יחתם על ידי לשכת המסחר.



היוצאים להודו עם קרנה מתבקשים להמציא מכתב הזמנה מהלקוח בהודו אליו הם
יוצאים .כמו כן המכס ההודי מגביל את שהיית הקרנה בחצי שנה בלבד .יש להקפיד
ולצאת בזמן.



היוצאים לסין עם קרנה נדרשים לתת פירוט מכסימלי של הטובין שאם לא כן יתכן מצב
בו ידרוש המכס הסיני תרגום לסינית.



היוצאים ליפן עם ציוד רפואי צריכים להצטייד באישור ממשרד הבריאות ביפן.



היוצאים למספר מדינות באיחוד האירופי צריכים להחתים את הקרנה בכניסה למדינה
הראשונה באיחוד וביציאה מהמדינה האחרונה באיחוד.



המכס התורכי מגביל את שהיית הקרנה לחצי שנה בלבד.



המכס בסינגפור מגביל את שהיית הקרנה לשלושה חדשים .במקרים אלו ניתן לגשת
למכס בסינגפור ולבקש להאריך את שהייתו של הקרנה.

