CUSTOMS DECLARATION
CELNÍ PROHLÁŠENÍ

May be opened
officially
Lze úředně otevřít

CN 22

Důležité!
Important!
See instructions Seznamte se
s pokyny níže
below
Commercial sample
Gift
Obchodní vzorek
Dárek
Returned goods
Documents
Vrácené zboží
Dokumenty
Other (please specify):
Sale of goods
Zboží
Ostatní (prosím specifikujte):
Value and Country
Quantity and detailed
Net
HS tariff
description of contents(1) weight(2)
number*(3) currency(4) of origin*(5)
Země
Množství a podrobný
Hmotnost(2) HS číselné Hodnota
popis obsahu(1)
označení*(3) a měna(4) původu*(5)

Total weight (kg)(6)
Celková hmotnost (kg)(6)

Total value(7)
Celková hodnota(7)
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Lze úředně otevřít

CN 22

Důležité!
Important!
See instructions Seznamte se
s pokyny níže
below
Commercial sample
Gift
Obchodní vzorek
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označení*(3) a měna(4) původu*(5)

Total weight (kg)(6)
Celková hmotnost (kg)(6)

Total value(7)
Celková hodnota(7)

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.
Níže podepsaný odesílatel, jehož jméno a adresa jsou uvedeny na zásilce,
potvrzuje, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou přesné a že tato zásilka
neobsahuje žádné nebezpečné zboží ani zboží zakázané právními předpisy
nebo poštovními či celními předpisy.
Date and sender’s signature (8)
Datum a podpis odesílatele (8)

May be opened
officially
Lze úředně otevřít

CN 22

Důležité!
Important!
See instructions Seznamte se
s pokyny níže
below
Commercial sample
Gift
Obchodní vzorek
Dárek
Returned goods
Documents
Vrácené zboží
Dokumenty
Sale of goods
Other (please specify):
Ostatní (prosím specifikujte):
Zboží
Value and Country
Quantity and detailed
Net
HS tariff
description of contents(1) weight(2)
number*(3) currency(4) of origin*(5)
Země
Množství a podrobný
Hmotnost(2) HS číselné Hodnota
popis obsahu(1)
označení*(3) a měna(4) původu*(5)

Total weight (kg)(6)
Celková hmotnost (kg)(6)

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.
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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.
Níže podepsaný odesílatel, jehož jméno a adresa jsou uvedeny na zásilce,
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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.
Níže podepsaný odesílatel, jehož jméno a adresa jsou uvedeny na zásilce,
potvrzuje, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou přesné a že tato zásilka
neobsahuje žádné nebezpečné zboží ani zboží zakázané právními předpisy
nebo poštovními či celními předpisy.
Date and sender’s signature (8)
Datum a podpis odesílatele (8)

Instructions
for filling
in the postal
Návod
k vyplnění
poštovního
customs
declaration form
celního prohlášení

How to fill in customs declaration CN 22
Customs declaration must be always filled in Latin script in English, French or in a language accepted in the destination country.

You can find detailed information about the delivery conditions in
destination countries - such as the required number of postal customs
declaration forms CN 23 (CN 22 is required in one copy only),
official language, prohibitions and restrictions) in the Postal Terms
and Conditions - Foreign Terms and Conditions.

1

Tick one of the given options according
to what are the contents of your
consignment. If you choose “Others,” give
a more detailed specification.

2

Give the quantity and a detailed description
of each article in the consignment,
in a language required by the destination
country (see the Foreign Terms and
Conditions), e.g. in English. Example: 2
pcs of paper book, 2 pcs of men’s shirt.
General descriptions, e.g. “clothes”, are not
permitted.

3

Give the weight of each article in the
consignment plus the total weight of the
consignment (if known to you; otherwise
it can be completed in the form by the
post office personnel when you send the
consignment).

4

If the contents are commercial goods, give
the additional details - the HS tariff number
(based on the Harmonized Commodity
Description and Coding System).

5

Give the currency and value for each article
in the consignment and the total value of
the consignment.

6

If the contents are commercial goods, give
the additional details - the country of origin
of the goods.

7

Carefully read the completed customs
declaration form and by your signature and
the current date confirm your liability for
the item.
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2x paper book 1,5
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4
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48 USD

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.
Níže podepsaný odesílatel, jehož jméno a adresa jsou uvedeny na zásilce,
potvrzuje, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pĜesné a že tato zásilka
neobsahuje žádné nebezpeþné zboží ani zboží zakázané právními pĜedpisy
nebo poštovními þi celními pĜedpisy.
Date and sender’s signature (8)
7
Datum a podpis odesílatele (8)
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