Poids / Маса
FROM:

SHIP TO:

CN 23 EMS
ukrposhta.ua

Item No. (barcode if any)
№ відправлення
(штриховий код, якщо є)

CUSTOMS DECLARATION
МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ
SENDER / ВІДПРАВНИК

ADDRESSEE / АДРЕСАТ
Sender's customs reference Name /
(if any) / Митне посилання Ім'я, прізвище (найменування)
відправника (якщо є)

Name /
Ім'я, прізвище (найменування)

Street / Вулиця

Street / Вулиця

Postcode /
Поштовий індекс

Postcode /
Поштовий індекс

City /
Місто

Country / Країна

City /
Місто

Country / Країна
Email /
Електронна пошта

Contact number /
№ телефону
Detailed description of contents /
Докладний опис вкладення

Quantity /
Кількість

Contact number /
№ телефону

Net weight /
Вага нетто

Value /
Вартість

Email /
Електронна пошта

For commercial items only /
Тільки для комерційних відправників

Importer's reference (if any) (tax code/VAT no./Importer
code) (optional)/ Реквізити імпортера (якщо є)
(ІПН/ПДВ/індекс імпортера) (якщо є)

HS tariﬀ number / Country of origin
of goods / Країна
Код ТНЗЕД
походження товарів

Importer's telephone/ fax/ e-mail (if known) /
№ телефону/факсу/e-mail імпортера (якщо відомий)
ACCEPTANCE INFORMATION /
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

Item weight (in kg) /
Вага відправлення (в кг)
Documents /
Документи

Goods /
Товар

Postal fees / Поштові збори
Total gross weight /
Загальна вага
брутто
Category of item: /
Категорія
відправлення :

Gift /
Подарунок

Documents /
Документи

Commercial
samples/
Комерційний
зразок

Returned
goods /
Повернення
товару

Total Value /
Загальна
вартість

Other / Інше Explanation: / Пояснення:

No(s). of licence(s) /
№ ліцензії(-ій)

Certiﬁcate /
Сертифікат

No(s). of certiﬁcate(s) /
№ сертифіката(-ів)

Total / Загальна сума плати
Oﬃce / Поштове відділення

Comments: (e.g.: goods subject to quarantine, sanitary/phytosanitary inspection or other restrictions) /
Примітки: (напр., товар, що підлягає карантину/санітарному, фітосанітарному контролю або інші обмеження)

Licence /
Ліцензія

Insurance / Страхування

Invoice /
Рахунок

No(s). of invoice /
№ рахункa

Date / Дата
Time /Час ____________:____________
DELIVERY INFORMATION /
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСТАВКУ

Date / Дата
LIABILITY / ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
I certify that the particulars given in the customs declaration are correct and that this item does not contain any dangerous article or articles
Time
/Час ____________:____________
prohibited by legislation or by postal or customs regulations/
Я підтверджую, що відомості, зазначені в даній митній декларації, є достовірними і що в цьому відправленні не міститься ніяких Person name /
небезпечних або заборонених законодавством або поштовою чи митною регламентацією предметів
Ім'я, прізвище особи
Date and signature / Дата та підпис відправника (обов’язково)

Signature / Підпис одержувача
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ukrposhta.ua

Item No. (barcode if any)
№ відправлення
(штриховий код, якщо є)

CUSTOMS DECLARATION
МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ
SENDER / ВІДПРАВНИК

ADDRESSEE / АДРЕСАТ
Sender's customs reference Name /
(if any) / Митне посилання Ім'я, прізвище (найменування)
відправника (якщо є)

Name /
Ім'я, прізвище (найменування)

Street / Вулиця

Street / Вулиця

Postcode /
Поштовий індекс

Postcode /
Поштовий індекс

City /
Місто

Country / Країна

City /
Місто

Country / Країна
Email /
Електронна пошта

Contact number /
№ телефону
Detailed description of contents /
Докладний опис вкладення

Quantity /
Кількість

Contact number /
№ телефону

Net weight /
Вага нетто

Value /
Вартість

Email /
Електронна пошта

For commercial items only /
Тільки для комерційних відправників

Importer's reference (if any) (tax code/VAT no./Importer
code) (optional)/ Реквізити імпортера (якщо є)
(ІПН/ПДВ/індекс імпортера) (якщо є)

HS tariﬀ number / Country of origin
of goods / Країна
Код ТНЗЕД
походження товарів

Importer's telephone/ fax/ e-mail (if known) /
№ телефону/факсу/e-mail імпортера (якщо відомий)
ACCEPTANCE INFORMATION /
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

Item weight (in kg) /
Вага відправлення (в кг)
Documents /
Документи

Goods /
Товар

Postal fees / Поштові збори
Total gross weight /
Загальна вага
брутто
Category of item: /
Категорія
відправлення :

Gift /
Подарунок

Documents /
Документи

Commercial
samples/
Комерційний
зразок

Returned
goods /
Повернення
товару

Total Value /
Загальна
вартість

Insurance / Страхування

Other / Інше Explanation: / Пояснення:

Oﬃce / Поштове відділення

Comments: (e.g.: goods subject to quarantine, sanitary/phytosanitary inspection or other restrictions) /
Примітки: (напр., товар, що підлягає карантину/санітарному, фітосанітарному контролю або інші обмеження)

Certiﬁcate /
Сертифікат

Licence /
Ліцензія

Invoice /
Рахунок

No(s). of certiﬁcate(s) /
№ сертифіката(-ів)

No(s). of licence(s) /
№ ліцензії(-ій)

Total / Загальна сума плати

No(s). of invoice /
№ рахункa

Date / Дата
Time /Час ____________:____________
DELIVERY INFORMATION /
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСТАВКУ

Date / Дата
LIABILITY / ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
I certify that the particulars given in the customs declaration are correct and that this item does not contain any dangerous article or articles
Time
/Час ____________:____________
prohibited by legislation or by postal or customs regulations/
Я підтверджую, що відомості, зазначені в даній митній декларації, є достовірними і що в цьому відправленні не міститься ніяких Person name /
небезпечних або заборонених законодавством або поштовою чи митною регламентацією предметів
Ім'я, прізвище особи
Date and signature / Дата та підпис відправника (обов’язково)

Signature / Підпис одержувача

CN 23 EMS
ukrposhta.ua

Item No. (barcode if any)
№ відправлення
(штриховий код, якщо є)

CUSTOMS DECLARATION
МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ
SENDER / ВІДПРАВНИК

ADDRESSEE / АДРЕСАТ
Sender's customs reference Name /
(if any) / Митне посилання Ім'я, прізвище (найменування)
відправника (якщо є)

Name /
Ім'я, прізвище (найменування)

Street / Вулиця

Street / Вулиця

Postcode /
Поштовий індекс

Postcode /
Поштовий індекс

City /
Місто

Country / Країна

City /
Місто

Country / Країна
Email /
Електронна пошта

Contact number /
№ телефону
Detailed description of contents /
Докладний опис вкладення

Quantity /
Кількість

Contact number /
№ телефону

Net weight /
Вага нетто

Value /
Вартість

Email /
Електронна пошта

For commercial items only /
Тільки для комерційних відправників

Importer's reference (if any) (tax code/VAT no./Importer
code) (optional)/ Реквізити імпортера (якщо є)
(ІПН/ПДВ/індекс імпортера) (якщо є)

HS tariﬀ number / Country of origin
of goods / Країна
Код ТНЗЕД
походження товарів

Importer's telephone/ fax/ e-mail (if known) /
№ телефону/факсу/e-mail імпортера (якщо відомий)
ACCEPTANCE INFORMATION /
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

Item weight (in kg) /
Вага відправлення (в кг)
Documents /
Документи

Goods /
Товар

Postal fees / Поштові збори
Total gross weight /
Загальна вага
брутто
Category of item: /
Категорія
відправлення :

Gift /
Подарунок

Documents /
Документи

Commercial
samples/
Комерційний
зразок

Returned
goods /
Повернення
товару

Total Value /
Загальна
вартість

Other / Інше Explanation: / Пояснення:

No(s). of licence(s) /
№ ліцензії(-ій)

Certiﬁcate /
Сертифікат

No(s). of certiﬁcate(s) /
№ сертифіката(-ів)

Total / Загальна сума плати
Oﬃce / Поштове відділення

Comments: (e.g.: goods subject to quarantine, sanitary/phytosanitary inspection or other restrictions) /
Примітки: (напр., товар, що підлягає карантину/санітарному, фітосанітарному контролю або інші обмеження)

Licence /
Ліцензія

Insurance / Страхування

Invoice /
Рахунок

No(s). of invoice /
№ рахункa

Date / Дата
Time /Час ____________:____________
DELIVERY INFORMATION /
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСТАВКУ

Date / Дата
LIABILITY / ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
I certify that the particulars given in the customs declaration are correct and that this item does not contain any dangerous article or articles
Time /Час ____________:____________
prohibited by legislation or by postal or customs regulations/
Я підтверджую, що відомості, зазначені в даній митній декларації, є достовірними і що в цьому відправленні не міститься ніяких Person name /
небезпечних або заборонених законодавством або поштовою чи митною регламентацією предметів
Ім'я, прізвище особи
Date and signature / Дата та підпис відправника (обов’язково)

Signature / Підпис одержувача

CN 23 EMS
ukrposhta.ua

Item No. (barcode if any)
№ відправлення
(штриховий код, якщо є)

CUSTOMS DECLARATION
МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ
SENDER / ВІДПРАВНИК

ADDRESSEE / АДРЕСАТ
Sender's customs reference Name /
(if any) / Митне посилання Ім'я, прізвище (найменування)
відправника (якщо є)

Name /
Ім'я, прізвище (найменування)

Street / Вулиця

Street / Вулиця

Postcode /
Поштовий індекс

Postcode /
Поштовий індекс

City /
Місто

Country / Країна

City /
Місто

Country / Країна
Email /
Електронна пошта

Contact number /
№ телефону
Detailed description of contents /
Докладний опис вкладення

Quantity /
Кількість

Contact number /
№ телефону

Net weight /
Вага нетто

Value /
Вартість

Email /
Електронна пошта

For commercial items only /
Тільки для комерційних відправників

Importer's reference (if any) (tax code/VAT no./Importer
code) (optional)/ Реквізити імпортера (якщо є)
(ІПН/ПДВ/індекс імпортера) (якщо є)

HS tariﬀ number / Country of origin
of goods / Країна
Код ТНЗЕД
походження товарів

Importer's telephone/ fax/ e-mail (if known) /
№ телефону/факсу/e-mail імпортера (якщо відомий)
ACCEPTANCE INFORMATION /
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

Item weight (in kg) /
Вага відправлення (в кг)
Documents /
Документи

Goods /
Товар

Postal fees / Поштові збори
Total gross weight /
Загальна вага
брутто
Category of item: /
Категорія
відправлення :

Gift /
Подарунок

Documents /
Документи

Commercial
samples/
Комерційний
зразок

Returned
goods /
Повернення
товару

Total Value /
Загальна
вартість

Insurance / Страхування

Other / Інше Explanation: / Пояснення:

Oﬃce / Поштове відділення

Comments: (e.g.: goods subject to quarantine, sanitary/phytosanitary inspection or other restrictions) /
Примітки: (напр., товар, що підлягає карантину/санітарному, фітосанітарному контролю або інші обмеження)

Certiﬁcate /
Сертифікат

Licence /
Ліцензія

Invoice /
Рахунок

No(s). of certiﬁcate(s) /
№ сертифіката(-ів)

No(s). of licence(s) /
№ ліцензії(-ій)

Total / Загальна сума плати

No(s). of invoice /
№ рахункa

Date / Дата
Time /Час ____________:____________
DELIVERY INFORMATION /
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСТАВКУ

Date / Дата
LIABILITY / ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
I certify that the particulars given in the customs declaration are correct and that this item does not contain any dangerous article or articles
Time
/Час ____________:____________
prohibited by legislation or by postal or customs regulations/
Я підтверджую, що відомості, зазначені в даній митній декларації, є достовірними і що в цьому відправленні не міститься ніяких Person name /
небезпечних або заборонених законодавством або поштовою чи митною регламентацією предметів
Ім'я, прізвище особи
Date and signature / Дата та підпис відправника (обов’язково)

Signature / Підпис одержувача

CN 23 EMS
ukrposhta.ua

Item No. (barcode if any)
№ відправлення
(штриховий код, якщо є)

CUSTOMS DECLARATION
МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ
SENDER / ВІДПРАВНИК

ADDRESSEE / АДРЕСАТ
Sender's customs reference Name /
(if any) / Митне посилання Ім'я, прізвище (найменування)
відправника (якщо є)

Name /
Ім'я, прізвище (найменування)

Street / Вулиця

Street / Вулиця

Postcode /
Поштовий індекс

Postcode /
Поштовий індекс

City /
Місто

Country / Країна

City /
Місто

Country / Країна
Email /
Електронна пошта

Contact number /
№ телефону
Detailed description of contents /
Докладний опис вкладення

Quantity /
Кількість

Contact number /
№ телефону

Net weight /
Вага нетто

Value /
Вартість

Email /
Електронна пошта

For commercial items only /
Тільки для комерційних відправників

Importer's reference (if any) (tax code/VAT no./Importer
code) (optional)/ Реквізити імпортера (якщо є)
(ІПН/ПДВ/індекс імпортера) (якщо є)

HS tariﬀ number / Country of origin
of goods / Країна
Код ТНЗЕД
походження товарів

Importer's telephone/ fax/ e-mail (if known) /
№ телефону/факсу/e-mail імпортера (якщо відомий)
ACCEPTANCE INFORMATION /
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

Item weight (in kg) /
Вага відправлення (в кг)
Documents /
Документи

Goods /
Товар

Postal fees / Поштові збори
Total gross weight /
Загальна вага
брутто
Category of item: /
Категорія
відправлення :

Gift /
Подарунок

Documents /
Документи

Commercial
samples/
Комерційний
зразок

Returned
goods /
Повернення
товару

Total Value /
Загальна
вартість

Other / Інше Explanation: / Пояснення:

No(s). of licence(s) /
№ ліцензії(-ій)

Certiﬁcate /
Сертифікат

No(s). of certiﬁcate(s) /
№ сертифіката(-ів)

Total / Загальна сума плати
Oﬃce / Поштове відділення

Comments: (e.g.: goods subject to quarantine, sanitary/phytosanitary inspection or other restrictions) /
Примітки: (напр., товар, що підлягає карантину/санітарному, фітосанітарному контролю або інші обмеження)

Licence /
Ліцензія

Insurance / Страхування

Invoice /
Рахунок

No(s). of invoice /
№ рахункa

Date / Дата
Time /Час ____________:____________
DELIVERY INFORMATION /
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСТАВКУ

Date / Дата
LIABILITY / ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
I certify that the particulars given in the customs declaration are correct and that this item does not contain any dangerous article or articles
Time /Час ____________:____________
prohibited by legislation or by postal or customs regulations/
Я підтверджую, що відомості, зазначені в даній митній декларації, є достовірними і що в цьому відправленні не міститься ніяких Person name /
небезпечних або заборонених законодавством або поштовою чи митною регламентацією предметів
Ім'я, прізвище особи
Date and signature / Дата та підпис відправника (обов’язково)

Signature / Підпис одержувача

