To / Á / Hova

From / De / Honan

Important! See instructions on the back / Important! voir les instructions complémentaires au verso /
Fontos! Olvassa el a hátoldalon található kitöltési útmutatót!
Sender's Customs reference (if
any) / Référence de douane de
L'éxpéditeur (si ellle existe) / A
Feladó vám-referencia száma
(amennyiben van)

Name/Nom/
Név

Business/
Cégnév
Street/Rue/
Utca
Postcode /
Code Postal /
Irányítószám
Town/Ville/
Város

CUSTOMS DECLARATION

CN 23

Number of item (barcode, if any)

DÉCLARATION EN DOUANE
Numéro de l'envoi (code á barres, s'il existe)

VÁMNYILATKOZAT

May be opened officially
Peut etre ouvert d'office
Hatóságilag felnyitható

A küldemény száma (Vonalkód, amennyiben van, )

Country / Pays
/ Ország
Name/Nom/
Név
Business/
Cégnév
Street/Rue/
Utca
Postcode /
Code Postal /
Irányítószám
Town/Ville/
Város

Importer's reference (if any) (tax code / VAT No. / importer code) (optional) / Référence
de l'importateur (si elle existe) (code fiscal / numéro de TVA / code de l'importateur)
(facultatif) /
Az importőr referencia száma (amennyiben van) (Adószám) (opcionális)
Importer's telephone / fax / e-mail (if known) / Numéro de telephone / fax / e-mail de
l'importateur (si connus) /
Az importőr telefonszáma / fax száma / e-mail címe (amennyiben ismert)

Country / Pays
/ Ország

Nei
Weight(3)
Poids Net
Súly (kg)

Összesen:

Total gross
weight(4)
Poids brut
total
Bruttó súly

Value
(5)Vale
ur Érték

For commercial items only / Pour les envois
commerciaux seulement /
Csak kereskedelmi áru esetén
HS tariff number (7)
Numéro tarifaire du SI I

Country of origin of goods
(8) / Pays d'origine des
marchandises /
Származási ország

Items / Articles / Tételek

Detailed description of contents (1) / Description détaillé du contenu /
A csomag tartalmának részletes leírása

Quantity
(2)
Quantité
Darabszám

Category of item (10) / Catégorie de l'envoi / Küldemény besorolása

Gift / Cadeau / Ajándék

Returned goods / Retour de
marchandise / Visszaküldött termék

Documents / Dokumeentumok
Commercial Sample / Echantillon
commercial / Termékminta

Other / Autre / Egyéb
Explanation / Exlication / Magyarázat

Certificate number (13)
Numéro du Certificat
Tanúsítvány száma

Postal charges / Fees (9)
Frais de port / Frais
Szállítási díj

Office of origin / Date of posting
Bureau d'origine / Date de depot
Eredetmegjelölés / Feladás dátuma

Comments (11): (e.g.: goods subject to quarantine, sanitary / phytosanitary or other restrictions
Obserrations: (p. ex. Marchandise soumise á la quarantine / á dés controles sanitaires, phytosanitaires au á d'autre
restrictions
Megjegyzések: (pl. karantén, egészségügyi / növény-egészségügyi vagy egyéb korlátozások hatálya alá tartozó áruk)

Licence number (12)
Numéro de la licence
Engedély száma

Total value(6)
Valeur totale
Teljes érték

I certify that the particulars given in this customs declaration
are correct and thet this item does not contain any dangerous
article or articles prohibited by legislation or by postal or
customs regulations.
Igazolom, hogy az ebben a vámáru-nyilatkozatban megadott
adatok helytállóak, és hogy nem tartalmaz veszélyes tárgyat
vagy tárgyakat, amelyeket jogszabályok, postai vagy
vámszabályok tiltanak.
Invoice number
Date and sender's signature
(14) Numéro
Dátum és a Feladó aláírása
de la facture
Számla száma

