Prislista 2020

ATA-carneter, Exportdokument, Blanketter m.m.

ATA-carneter
ATA-carneten är ett internationellt tullpass som gäller i ett 50-tal länder för att tillfälligt föra in och ut varor
utan att göra någon tulldeklaration eller lämna någon kontant deposition som motsvarar tull- och andra
importavgifter.
En ATA-carnet kan användas för yrkesutrustning, varor för mässor och utställningar samt varuprover.
Kostnaden varierar beroende på hur många länder som ska besökas, varuvärdet, hur snabbt carneten
behövs, det sökande företagets kreditvärdighet och om företaget är medlem i Handelskammaren eller inte.
På handelskammaren.com – Internationell handel – Exportdokument och böcker – ATA-carnet finns mer
information. Här hittar du även en mall för att fylla i ansökan.
Ordinarie pris
2 760:-

Medlemspris
2 060:-

Tilläggsavgifter
Ländertillägg/extraresor per land
Värdetillägg per 100 000kr, fr.o.m. 100 001kr
Ilavgift inom 24 timmar
Ilavgift inom 8 timmar

745:745:1 350:2 690:-

555:555:900:1 790:-

Kreditavgift
Varuvärde kronor
0 – 300 000
300 001 – 800 000
800 001 – 2 000 000

590:1 600:4 000:-

590:1 600:4 000:-

Grundavgift inkl. en resa till ett land

Kreditavgift betalas av företag vars kreditvärdighet bedöms som god och som tidigare har skött sina
carneter. Carnetkunder med osäker kreditvärdighet samt privatpersoner ska i stället ställa säkerhet i form
av bankgaranti eller pantförskrivning motsvarande 35 % av det uppgivna varuvärdet på carnetansökan.
Depositionsbelopp
Varuvärde kronor
0 – 20 000
20 001 – 100 000
100 001 – 500 000
500 001 – 1 000 000
Mer än 1 000 001

3 600:5 400:6 700:8 250:6 000:- +0,4%*

2 900:4 200:5 200:6 250:5 000:- +0,2%*

Depositionsbeloppet återbetalas under förutsättning att ATA-carneten har hanterats helt rätt i utlandet.
* Beloppet beräknas på det uppgivna varuvärdet på carnetansökan.

Exportdokument
Vid import till en del länder måste varornas ursprungsland styrkas med särskilda ursprungscertifikat.
För att dessa ska gälla måste de vara utfärdade av Handelskammaren. I vissa fall krävs det att även andra
exportdokument, t.ex. företagets fakturor och prislistor, ska vara legaliserade av Handelskammaren.
På handelskammaren.com – Internationell handel – Exportdokument och böcker – Ursprungsintyg
finns mer information om ursprungsregler samt en mall för att fylla i ursprungscertifikat.

Legaliseringar

Ordinarie pris

Medlemspris

Ursprungscertifikat, intyg, fakturor etc. hanterade via CERTIATA®Plus, utskrivna på blankett
eller på företagets eget firmapapper
Original/första exemplaret
Kopia

450:300:-

310:210:-

Bunt, original
Kopia

560:420:-

410:330:-

EUR 1-certifikat

310:-

310:-

Ordinarie pris

Medlemspris

fr. 810:810:410:-

fr. 660:660:335:-

Import International Certificate

635:-

495:-

Delivery Verification Certificate

820:-

570:-

Blanketter (pris kr/st)

Ordinarie pris

Medlemspris

Ursprungscertifikat
1 – 99 st
100 st och fler

8,95:7,45:-

7,15:5,95:-

EUR 1-certifikat
1 – 99 st
100 st och fler

11,50:11:-

10,50:10,20:-

ATR-certifikat

11,50:-

10,50:-

CMR-fraktsedel

8,50:-

6,50:-

Andra intyg och certifikat
Diverse intyg
Intyg utfärdade på Handelskammarens brevpapper
Intyg om näringsverksamhet, original
Kopia

Lägsta faktureringsbelopp är 200:- exkl porto och
moms, vilket tillkommer på nedanstående priser

