
 
Дирекција на други форми на организирање и работење 
Ваша Бизнис Канцеларија 
 

                   При секое подигање на заверени 
АТА-Карнети 

             
Корисниците се должни да достават доказ за извршена уплата на утврдените средства и тоа: 

 Примач: Стопанска комора на Македонија 
Број на жиро сметка: 300000000718709 
Даночен број: МК4030962253440 
Банка депонент: АД Комерцијална банка-Скопје 
Цел на дознака:  АТА карнет 

 Износ: 
 За членки 

o 65 евра  + 18%ддв  
o 7 евра  за обрасци за 1 ата карнет + 18%ддв 
o 0,3 од вредноста на стоката + 18%ддв 
o 10 евра + 18%ддв за изработка (до 20 ставки) или 
o 20 евра +18% ддв за изработка (за над 20 ставки) 

 За нечленки 
o 65 евра  + 18%ддв  
o 12 евра  за обрасци за 1 ата карнет+ 18%ддв 
o 1,2 % од вредноста на стоката + 18%ддв 
o 30 евра  + 18%ддв за изработка (до 20 ставки) или 
o 60 евра + 18% ддв за изработка (над 20 ставки) 

 

 За изработка на АТА Карнет за истиот ден 
o 20 евра +18% ддв за изработка на членки  (до 20 ставки) или 
o 40 евра +18% ддв за изработка на членки  (над 20 ставки) 
o 60 евра + 18% ддв за изработка на нечленки (до 20 ставки) или 
o 120 евра + 18% ддв за изработка на нечленки (над 20 ставки) 

(збирот на сите износи се уплатува на една уплатница) 

АТА карнетот се изготвува за период од 24 часа.  

АТА карнетот се пополнува исклучиво на англиски јазик отчукан на машина или на 
компјутер. 

При подигнување на АТА карнетот задолжително се  депонира гаранција од 1/3 од 
вкупната вредност на извезената стока, а најмалку 100 евра.  

(се уплаќа на посебна уплатница или се остава готовина во каса) 
 
Пресметката на цените изразени во евра се врши по средниот курс на еврото на НБРМ на 

денот на реализирање на услугата односно на денот на уплатата. 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО: 
1. На излез од секоја држава да се обезбеди 

печат од Царинските органи 
2. По употребата АТА карнетот се враќа во 

СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА. 

E-mail : laze@mchamber.mk  
E-mail : mile@mchamber.mk  

E-mail : jagoda@mchamber.mk 
E-mail : elida@mchamber.mk  
Web:     www.mchamber.mk 
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