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VLOGA ZA IZDAJO ZVEZKA ATA 

 

1. Imetnik zvezka in naslov: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

EMŠO (če je imetnik zvezka fizična oseba): _________________________________________ 

Davčna številka podjetja:________________________________________________ ________ 

Davčna številka fizične osebe:____________________________________________________ 

Matična številka podjetja: _______________________________________________________ 

Telefon in kontaktna oseba v podjetju:  ____________________________________________ 

Faks in e-mail naslov:  _________________________________________________________ 

2. Ime in priimek ter naslov pooblaščenca za zvezek ATA iz rubrike B: (oseba, ki ureja postopke 

začasnega izvoza oz. uvoza na carinskih izpostavah)______________________________ 

___________________________________________________________________________  

      Zaposlen v podjetju:       DA                     NE 
 

3. Navedba države začasnega uvoza za katero se zvezek ATA izdaja: _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Navedba tranzitnih držav:_______________________________________________________ 

5. Prevozno sredstvo, s katerim se blago prevaža: _____________________________________ 

6. Predvidena uporaba blaga:  

a) Vzorec ali reklamni material 

b) Sejmi in razstave 

c) Profesionalna oprema 

d) Raziskovalna oprema 

e) Učni material 

f) Drugo: _______________________________________________________________ 

6. Datum predvidenega začasnega izvoza oziroma uvoza:___________________________ 

7. Vrednost v zvezku ATA navedenega blaga (za preračun v € se uporablja srednji tečaj Banke 

Slovenije na dan izdaje zvezka ATA): 

a) v tuji valuti: _________________________________________________________ali 

b) v €: _________________________________________________________________  

8. Trgovski naziv blaga, število kosov, teža ali količina (podatki enaki kot v splošnem seznamu 

zvezka ATA) __________________________________________________________________ 

9. Priloga: kopija glavnega seznama blaga. 

10.  Priloga: pooblastilo direktorja za pooblaščenca oz. osebo, ki ureja dokumentacijo  

       in za prevzem ATA zvezka. 
 
Žig imetnika zvezka:      Podpis direktorja podjetja: 

 

Opomba: Preberite in podpišite tudi izjavo na hrbtni strani! 



 
 

str. 2 

 

IZJAVA O OBVEZNOSTIH IMETNIKA ZVEZKA ATA 

 

1. Podpisani imetnik se obvezujem, da bom pravilno zaključen zvezek ATA, iz katerega bo razvidno, 
da se je blago po zvezku ATA vrnilo v Slovenijo (taloni potrjeni s strani carinskih organov), 
najkasneje po preteku roka veljavnosti vrnil izdajatelju – Gospodarski zbornici Slovenije. 

 

2. V zvezku ATA navedeno blago je potrebno v roku, ki ga določijo slovenski in tuji carinski organi, 
ponovno izvoziti oz. uvoziti. 

 

3. V izjemnih primerih, ko blago ostane v tujini, se podpisani imetnik obvezujem, da bom blago po 
zvezku ATA uvozno in izvozno ocarinil. 

 

4. Podpisani imetnik se obvezujem, da bom poskrbel, da se pri vsakem prestopu meje vnesejo v 
zvezek ATA ustrezne carinske zabeležke. 

 

5. Podpisani imetnik se obvezujem, da bom natančno upošteval vse carinske in ostale 
administrativne predpise, tudi tranzitnih držav. 

 

6. Uporaba zvezka ATA je dovoljena le imetniku oz. v zvezku navedenem pooblaščencu.  
 

7. Po izdaji zvezka ATA se lahko morebitne spremembe in dopolnitve vnesejo le s strani 
Gospodarske zbornice Slovenije. 

 

8. Podpisani imetnik se obvezujem, da bom v celoti povrnil vse stroške (carinske dajatve, kazni, 
pristojbine, itd.), ki bi jih zavarovatelj zvezka ATA moral pokriti, ter obveznosti, nastale zaradi 
zadevnega zvezka po verigi garantov za poslovanje z zvezki ATA.  

 

9. Podpisani imetnik se obvezujem, da na zahtevo zavarovatelja vplačam dodatno premijo, ki jo ta 
določi. 

 

10.  Če imetnik ne uporabi zvezka ATA in ga vrne Gospodarski zbornici Slovenije v roku enega 
meseca po datumu potrditve, lahko zahteva vračilo vplačane zavarovalne premije.  

 

11.  Podpisani imetnik soglašam, da Gospodarska zbornica Slovenije ob prijavi zvezka ATA v 
zavarovanje posreduje zavarovalnici vse podatke iz vloge, vključno z enotno matično številko 
občana, in podatke o vrednosti v zvezku ATA navedenega blaga, vse izrecno za namen izvajanja 
zavarovanja ter pooblaščam zavarovalnico, da v regresnem postopku pri pristojnih organih opravi 
poizvedbo o mojem bivališču, zaposlitvi in premoženjskem stanju (omenjena točka se nanaša na 
vlagatelja – fizično osebo oz. samostojnega podjetnika). 

 

12.  Podpisani imetnik izjavljam, da so vse navedbe na vlogi za izdajo zvezka ATA točne, ter da bom 
spoštoval vse obveznosti iz te izjave. 

 

13. Podpisani imetnik soglašam, da o morebitnem sporu iz razmerja nastalega v zvezi z zvezkom 
ATA odloča pristojno sodišče po sedežu zavarovatelja. 

 

Kraj in datum:               Žig:      Direktor podjetja: 

       Ime in priimek (tiskane črke) ter podpis 

 


