Norge - Norway
Fra
Navn - Name
From
Firma - Business

Tollreferanse Customs reference

Gate - Street
Postnr. - Postal code		

By - City

Telefon nr. Telephone no.

Tolldeklarasjon - CUSTOMS DECLARATION
Innleveringsnr., ev. strekkode
Item Id (barcode if any)		

Land - Country
Til
To

NB! Se anvisning for utfylling på side 2

Kan åpnes tjenstlig
May be opened officially

Navn - Name

Adressatens org.nr.– Importer´s reference (if any) (tax-code/VAT.no/Importer code)

Firma – Business
Gate - Street

Bl. 70.147.00 • 00.000 • 10-2010 • Posten Norge AS, Foretaksregisteret: 984 661 185 MVA

Postnr. - Postal code		

Adressatens tlf.nr./fax/e-mail – Importer´s telephone/fax/e-mail (if known)

By - City

Land - Country
Detaljert innholdsbeskrivelse (1)
Detailed description of contents

Antall (2)
Quantity

Sendingstype (10) - Categori of item (10)
Gave – Gift
Vareprøve – Commerical sample
Dokument – Documents
Retur – Returned goods
Annet – Other

Nettovekt (3)
Net. weight

Verdi (5)
Value

Gjelder handelsvarer – For commercial items only (if known)

Total bruttovekt (4)
Total gross weight

Total verdi (6)
Total value

Porto/avgifter (9) - Postal Charges/Fees

Sertifikat (13)
Certificate
Certificate number

Opprinnelse (8) - Country oforigin ofgoods

Innleveringssted/-dato - Office of origin/Date of posting
Forklaring – Explanation

Merknader (11) – Observations (e.g goods subject to quarantine, sanatary/phytosanitary inspection or other restrictions)

Lisens (12)
Licence
Licence number

Tolltariffnr. (7) - HS-tariff numbers

Faktura (14)
Invoice
Invoice number

Jeg attesterer for riktig informasjon om sendingen og at den ikke
har farlig/forbudt innhold.
I certify that the particulars given in this customs declaration are
correct and that this item does not contain any dangerous or
prohibited articles.
Dato/underskrift (15) – Date and senders signature

Veiledning
Denne tolldeklarasjonen og eventuelt andre følgepapirer
legges i plastlomme og festes utenpå sendingen.
For å fremskynde tollbehandlingen må blanketten fylles ut på engelsk,
fransk eller et språk som godtas i adresselandet.
Tollmyndighetene i adresselandet må kjenne innholdet i sendingen
for å kunne tollklarere den.
Tolldeklarasjonen må derfor fylles ut fullstendig, detaljert og tydelig.
Dersom dette ikke blir g jort, kan detmedføre forsinkelser av sendingen
og ulemper for adressaten. Falsk og/eller misvisende informasjon i
deklarasjonen kan føre til bøter eller at sendingen blir beslaglagt.
Innholdet i sendingen kan være belagt med restriksjoner. Det er avsenderens
ansvar å innhente opplysninger om hvilke restriksjoner som måtte g jelde,
og hvilke dokumenter (sertifikater, lisenser, sunnhetsattester, faktura osv)
om eventuelt kreves i adresselandet, og i tilfelle hefte dem ved denne deklarasjonen.
Med ”handelsvarer” menes enhver vare som eksporteres/importeres som
et ledd i en forretningstransaksjon uavhengig om den utveksles mot
betaling eller ikke.

(1): Gi en detaljert beskrivelse av hvert vareslag i sendingen, f eks ”herreskjorter i bomull”. Generelle anførsler som f eks ”reservedeler” eller ”matvarer” er ikke tillatt.
(2): Oppgi mengden av hvert vareslag og hvilken måleenhet som er brukt.
(3) og (4): Oppgi nettovekt (i kg) for hvert vareslag. Angi totalvekt (i kg) for
hele sendingen inklusive innpakning (= beregningsvekt for portoen).
(5) og (6): Oppgi verdien av hvert vareslag samt totalverdien for sendingen.
Angi også hvilken valutaenhet som er brukt, f eks NOK for norske kroner.
(7) og (8): Tolltariffnummeret (de 6 første sifrene) oppgis for handelsvarer
hvis det er kjent. Med ”opprinnelsesland” menes det land hvor varen er
produsert. Det anbefales å gi disse opplysningene for å fremskynde tollbehandlingen.
(9): Oppgi hvilken porto som er betalt for sendingen. Spesifiser eventuelt
andre avgifter, f eks forsikring.
(10): Kryss av for aktuell(e) innholdskategori(er).
(11): Oppgi detaljer for varer som er underlagt karantene eller andre
restriksjoner.
(12), (13) og (14): Sett kryss og angi antall eksemplarer hvis det er lagt
ved lisens og/eller sertifikat. Faktura bør legges ved for handelsvarer.
(15): Underskriften er samtidig bekreftelse på at sendingen ikke
inneholder farlige/forbudte saker.

