Obs! Se anvisningar på baksidan

Bl 2013.05 (okt 15)

Tulldeklaration
Customs Declaration

CN23
(1)

Item ID number (barcode, if any)

PostNord | Sweden
May be opened officially
From Name
Business

Sender’s Customs reference
Optional (if available):
Importer’s reference, tax
code/VAT No./importer code

Street
Postcode

City

Country

Importer’s phone/fax/e-mail

Phone

EORI-/Personal ID number

To		

For commercial items only or content exceed 2 000 SEK
(8)

(9)

(10)

HS tariff number

Country of origin of goods

Postal charges/Fees

Name
Business
Street
Postcode

City
Phone

Country

(12)
(2)

Detailed description
of contents

(3)

(4)

(6)

Quantity

Net weight/
kg

Value SEK

(11)

(5)

(7)

Category of item

Total gross
weight

Total value

Gift

Returned goods

Documents

Commercial sample

Explanation

Other

(13)

Comments:
Licence
number(s)
(e.g: goods subject to quarantine, sanitary/
phytosanitary inspection or other restrictions)

Office of origin/
Date of posting

(14)

(15)

Certificate
number(s)

Invoice
number(s)

(16)
I certify that the particulars given in this customs declaration are
correct and that this item does not contain any dangerous article
prohibited by legislation or by postal or customs regulations.

Date,
Sender’s signature

Anvisning Tulldeklaration
Språk
Tulldeklaration ska fyllas i på engelska eller på något språk
som är godkänt i adresslandet.
För att kunna behandla Er försändelse måste tullen i adresslandet
känna till innehållet. Därför ska ni fylla i hela deklarationen noggrant
och tydligt. Annars kan försändelsen försenas och andra olägenheter uppstå för adressaten. Försändelsen kan även beslagtas.
Dessutom måste Ni undersöka möjligheterna till import och
export (förbud, bestämmelser om inslagning, mått, vikt osv)
samt ta reda på vilka handlingar som eventuellt fordras i adresslandet (ursprungsbevis, sundhetsintyg, faktura osv). Handlingarna
ska bifogas tulldeklarationen.

From:

Avsändarens namn, företag, EORI eller personnummer,
(sender’s reference) postadress, postnummer, ort, land
samt telefonnummer.

To:

Mottagarens namn, företag, postadress, postnummer,
ort, land samt telefonnummer. I övre högra hörnet
(Item ID number) skrivs paketets nummer.

CN23
Följande nummer hänvisar till angivna
punkter på tulldeklarationen
1		 I övre högra hörnet (no. of item) skrivs försändelsens nummer
2		 Detaljerad beskrivning av varan, t ex men’s cotton shirt
3		 Varans mängd, t ex 8 pcs
4		 Varje varas nettovikt i kilo, t ex 1,6 kilo (200 gr * 8)
5		 Totalvikt = kolumnens slutsumma
6		 Varje varas värde och valuta, t ex 1 200 SEK
7		 Totala värdet = kolumnens slutsumma
8 * Varans HS-nr (varukod) hos tullen
9 * Varans ursprungsland (påverkar ofta beräkningen
av importavgifter och skatter)
10 * Försändelsens transportavgift
11		 Försändelseinnehållets natur:
Gift = Gåva
Documents = Dokument
Commercial sample = Varuprov
Returned Goods = Returvaror
Other = Annat
Explanation = Förklaring
12 * Tilläggsinformation om varan, t ex i karantän, för sanitär kontroll
13 * Nummer på eventuell importlicens
14 * Nummer på eventuellt ursprungsbevis
15 * Handelsfakturans nummer
16		 Avsändaren bekräftar uppgifterna i tulldeklarationen
med sin underskrift
		* Dessa fält behöver endast fyllas i då varuvärdet överstiger 2 000 SEK eller om varan skickas i handelssyfte.

