Turecko – celní řízení – karnet ATA
1. Zástupci držitelů karnetu ATA
Pokud provádí celní řízení v Turecku zástupce držitele karnetu ATA, musí tento zástupce vyplnit a
podepsat políčko F na dovozním útržkovém listu i na útržkovém listu zpětného vývozu.
Zástupce držitele karnetu ATA, který bude provádět celní řízení v Turecku, je také nutné uvést do
políčka B v karnetu ATA. Tento zástupce musí mít navíc vystavenou plnou moc, která bude ověřená
tureckým konzulátem. Pokud nebude karnet ATA a plná moc odpovídat požadavkům tureckých
celních úřadů, turecké celní úřady neakceptují karnet ATA!

2. Platba poplatků
Turecké celní úřady mohou při dočasném vstupu zboží na území Turecka požadovat složení celní
jistiny a poplatků, které činí 3% celkových dovozních dávek měsíčně. Tato jistina je vyžadována jen u
některého druhu zboží, které je pouze částečně osvobozeno od skládání cla při dočasném dovozu
zboží. Konkrétní zboží, kterého se to týká, nám bohužel nebylo sděleno.
Tyto poplatky se skládají při vstupu zboží na celou dobu dočasného použití najednou.
Držitel karnetu ATA podepisuje při vystavení karnetu ATA prohlášení, že byl s touto skutečností
předem seznámen.
Text prohlášení naleznete v příloze.
Pokud bude nutné zboží v Turecku ponechat déle a prodloužit dobu dočasného použití v Turecku,
musí držitel předložit tureckým celním úřadům prohlášení o tom, kde se zboží nachází a proč
k dané situaci došlo. Vystavení tohoto prohlášení může být předmětem dalších poplatků pro
autorizovaného celního brokera, který prohlášení držiteli karnetu ATA zajistí.
Seznam autorizovaných celních brokerů naleznete zde:
http://www.gtb.gov.tr/

3. Prodloužení doby pro dočasný dovoz zboží
Běžně je dočasný dovoz zboží v Turecku akceptován pouze na dobu 6 měsíců. Pokud držitel
potřebuje zboží ponechat v Turecku na dobu delší, prodloužení doby, kdy může zboží v Turecku
zůstat, bývá tureckými celními úřady povoleno na dobu platnosti karnetu ATA.
Upozorněte tedy prosím, držitele, aby si vždy v dovozním kmenovém listu při importu zkontroloval,
do kdy turecké celní úřady povolily zboží v Turecku ponechat.

4. Platba pokuty
Pokud bude zboží vyvezeno z Turecka po lhůtě, kterou určí turecké celní úřady, je držitel karnetu
povinen zaplatit pokutu, která činí:
-

Zboží vyvezeno do 1 měsíce po lhůtě platnosti karnetu ATA - pokuta cca 55,00 EUR
Zboží vyvezeno do 2 měsíců po lhůtě platnosti karnetu ATA – pokuta cca 110,00 EUR
Zboží vyvezeno po 2 měsících po lhůtě platnosti karnetu ATA - pokuta 2x hodnota zboží
dočasně dovezeného do Turecka

