Drag av skyddspappret här.

Bl 2013.11 (okt 15)

Tulldeklaration
Customs Declaration

CN22

PostNord | Sweden
Får öppnas av PostNord/Tull | May be opend officially
Tulldeklaration medföljer | Custom’s declaration attached
Gåva
Gift

Document
Documents

Varuprov
Annat
Commercial
Other
sample
Antal och detaljerad beskrivning av innehåll Vikt
Quantity and detailed description of contents Weight

Returer
Returns
Värde
Value

kg
Kommersiellt innehåll: HS tariffnummer
och ursprungsland (ISO-kod)
Commercial items: HS tariff number and
country of origin of goods

SEK

Total vikt Totalt värde
Total weight Total value
kg

SEK

EORI | Personnummer

Inom EU = enbart vit del, Utanför EU = grön + vit del

Säkerhetsdeklaration | Security declaration
Jag som är avsändare av denna försändelse, vars namn
och adress finns på försändelsen, försäkrar att innehållet är korrekt
beskrivet, då det har angivits, och att försändelsen inte innehåller
farligt gods eller artiklar som är förbjudna att postbefordra enligt
lag eller andra bestämmelser.
I, the undersigned, whose name and address are given on the item,
certify that the particulars given in this declaration, if stated, are
correct and that this item does not contain any dangerous article
or articles prohibited by legislation or by other regulations.
Datum, avsändarens namnteckning
Date, sender’s signature

Anvisning Tulldeklaration
Inom EU behöver endast
säkerhetsdeklaration fyllas
i och sättas på försändelsen

CN22

Värde högst 2 000 kronor
Ange fullständigt innehåll på framsidan (gäller även gåva
och varuprov). Härigenom kan tullbehandling ske smidigare
och risk för försening undvikas. Vid export i handelssyfte
bifogas även proforma/handelsfaktura i 3 ex i plastficka
utanpå försändelsen.
EORI/personnummer ska också anges då vara skickas i
handelssyfte. Personnummer kan alternativt uppges på
medskickad faktura.
HS tariffnummer = Varukod, se tullverket.se
EORI = se tullverket.se

Värde över 2 000 kronor
Om varuvärdet är över 2 000 kr eller mer ska istället
Tulldeklaration/Customs declaration CN23 i 2 ex bifogas
försändelsen samt proforma/handelsfaktura i 3 ex.

Språk
Ange innehåll på engelska eller franska

Införsel till annat land
Om osäkerhet råder om varan får föras in i aktuellt
land kontaktas landets Ambassad.

