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Veiledning for utfylling av
tolldeklarasjon (CN22)
For å fremskynde tollbehandlingen må blanketten
fylles ut på engelsk, fransk eller et språk som godtas i
adresselandet.
Når verdien av innholdet overstiger 300 SDR (ca 3000
NOK), festes bare den øverste delen av etiketten til
sendingen og en tolldeklarasjon (CN23) fylles ut og legges
ved. Husk at senderens navn og adresse skal oppgis på
forsiden av sendingen.

(1)
Innholdet skal beskrives detaljert, og mengde/
måleenheter oppgis for hver artikkel, f.eks. 2 herreskjorter i bomull.
(2), (3), (6) og (7)
Oppgi vekt og verdi på hver artikkel samt total vekt
og verdi for hele sendingen. Angi hvilken valuta som
benyttes, f.eks. NOK for norske kroner.
(4) og (5)
For handelsvarer oppgis tolltariffnummeret (de 6 første
sifrene) hvis det er kjent, samt opprinnelseslandet for
den enkelte vare. Med “opprinnelsesland” menes det
land hvor varen er produsert. Det anbefales å gi disse
opplysningene og dessuten legge ved en faktura på
utsiden av sendingen for å fremskynde tollbehandlingen.
(8)
Underskriften bekrefter at avsender er ansvarlig for at
innholdet i sendingen er i samsvar med de opplysninger
som er gitt, og at sendingen ikke inneholder farlige/
forbudte saker.

Klipp ut og lim den fast på
sendingen din.
TOLLDEKLARASJON/CUSTOMS DECLARATION
Kan åpnes tjenstlig/May be opened officially
Postselskap/Designated operator
Posten Norge AS – Norway
Gave/Gift

Vareprøve/Commercial sample

Annet/Other

Dokumenter/Documents

Antall og nøyaktig innholdsbeskrivelse/Quantity
and detailed description of contents (1)

Vekt/
Weight (2)

Verdi/
Value (3)

For handelsvarer: tariffnr (4) og opprinnelse
(5)/For commercial items only if known; HS
tariff number (4) and country of origin of goods (5)

Totalvekt/
Total weight
in kg (6)

Totalverdi/
Total value (7)

Jeg attesterer for riktig informasjon om sendingen og at den ikke har farlig/
forbudt innhold. I,the undersigned, whose name and address are given on the item,
certify that the particulars given in this declaration are correct and that this item
does not contain any dangerous article or articles prohibited by legislation or by
postal or customs regulations.

Dato/Date

Signatur / Signature (8)

