СКМ-ЗП-РУ-02/01

ИЗЈАВА
Изјавувам дека АТА карнетот бр. _________________________ издаден од Стопанската
комора на Македонија, го подигнувам целосно исправен и тоа:
1. Корици предна и задна,
2. Листови за царина за извоз, транзит и увоз кој треба да се вратат назад во комората
со печат од царините кај што се поминува со стоката наведена во истиот Ата карнет,
3. Бел лист за увоз
4. Бел лист за повторен извоз
5. Жолт лист за извоз
6. Жолт лист за повторен увоз
7. Листови за транзит
а воедно бев и усмено запознаен од овластеното лице за инструкциите и начинот за
понатамошно негово користење, a посебно за долунаведените инструкции, за кои треба да
води сметка имателот на АТА карнетот, и тоа:
1. Од Царинската управа на Република Македонија де се обезбеди:
- печат на предната корица од АТА карнетот, при првото користење на АТА карнетот и
- печат за излез од Република Македонија за секој привремен извоз, а потоа
2. Да се обезбеди печат од сите Царински власти од сите гранични премини, каде се
преминува граница со стоката од АТА карнетот, вклучувајќи го и печатот за влез во
Република Македонија;
3. Да се испочитува:
- рокот за употреба на секој АТА карнет и истиот, после употребата, да се врати во
Стопанската комора на Македонија и
- да се испочитува рокот што е определен од царинските власти за секое поединечно
патување, согласно Царинскиот закон, а посебно член 153 став 1 што гласи:
Член 153
(1) Царинскиот орган го определува рокот во кој увозната стока мора да биде повторно
извезена или за неа да биде одредено ново царински дозволено постапување или употреба
на стока. Тој рок мора да е доволно долг за да се исполни целта на привремениот увоз.
На ден _______________
Даден е налог до сметководство
на ден: _________
за враќање на гаранција
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