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Räikillepostitoimistoille.
joulukuun 27 p. 1906.
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Myötäliittämällä painetun jäljennöksen KEISARILLISEN Suomen
Senaatin viime marraskuun 21 päivänä tekemästä, Suomen Suuriruhtinaan
maan Asetuskokoelmaan vuodelta 1906, N:o 57, otetusta päätöksestä, kos
keva kauppasuhteista Keisarikunnan ja Suomen Suuriruhtinaanmaan vä
lillä 29 p:nä toukokuuta 1897 annetun Armollisen Asetuksen 43 §:n sään
nösten muutamain kohtain sovelluttamista, Postihallitus ilmoittaa, että rans
kan, suomen, ruotsin ja venäjän kielisellä tekstillä painettuja blanketteja
niihin tulliluetteloihin, joiden tulee seurata kaikenlaatuisia paketteja Suo
mesta Keisarikuntaan, tämän ohella lähetetään asianomaisille postitoimis
toille.
Pääpostitirehtöörin sijasta:

C. J^runo Sevönius.
A. K. Planting.
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keisarillisen Suomen penaalin päätös,
koskeva kauppasuhteista keisarikunnan ja Suomen Suuriruhtinaan
maan välillä 29 p:nä toukokuuta 1897 annetun Armollisen
Asetuksen 4-3 §:n säännösten muutamain kohtain
sovelluttamista.
Annettu Helsingissä, 21 p:nä marraskuuta 1906.

Kauppasuhteista Keisarikunnan ja Suomen Suuriruhtinaanmaan vä
lillä 29 p:nä toukokuuta 1897 annetun Armollisen Asetuksen 50 §:n sään
nöksen nojalla on, mainitun asetuksen 43 §:ssä olevien säännösten sovelluttamiseen nähden, sellainen sopimus Keisarikunnan Valtiovarainministerin
ja Keisarillisen Suomen Senaatin välillä tehty että 1907 vuoden alusta
tavarapaketteja, jotka postissa lähetetään Keisarikunnasta Suomen Suuri
ruhtinaanmaahan ja päin vastoin, pitää voimassa olevia postiasetuksia muu
ten noudattaen seurata kaksi deklaratsionia, joissa mainitaan pakettiin sul
jettujen esineiden laatu, paljous ja arvo, sekä että sen johdosta sanotusta
ajasta alkaen Suomesta 'Keisarikuntaan lähetettävien postipakettien päällyk
seen ei tarvitse merkitä niiden sisällystä.
Helsingissä, 21 p:nä marraskuuta 1906.
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V. t. Valtiovaraintoimituskunnan Päällikkö,
Senaattori f. Stjernvall.
Walter Nordlund.
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Blank. N:o 86.
Lieu depart:
Siifjtöuuifffl:
A fsändningnort:
M'ficro oTiipaBJieniH:

Pays d’origine: FINLANDE.

DÉCLARATION EN DOUANE.
CulUluettelo. — Tulldeklaration.
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Lähettäjän asia on joka tapauksessa ottaa tarkoin selkoa onko lähetettävien esineiden tuonti asianomaiseen
näihin sallittu.
jTulliluettclossa mahdollisesti esiintyvällä arvonilmoituksella ci ole mitään merkitystä lähetyksen postin käyttelyyn,
sika siihen lainvoimaisesti voida vedota asianomaista postilaitosta vastaan mahdollisesti syntyvässä korvaus
vaatimuksessa.
iPä afsändaren kommer i hvart fall att noga förvissa sig derom, att de försända föremålen äro megifna till infö
rande i vederbörande land.
1 tulldeklaration tilläfventyrs förekommande uppgift om värde har ieke någon betydelse med afseende å försän(lelsens postbehandling och kan ej häller med laga verkan åberopas mot vederbörande postverk vid möjligen upp
kommande ersättningsanspråk.
l )TiipaBHTCJii> o6a3ain» bo bcIsxt. CJiyaaaxi» tobiio yöli/tHTBca bt» tomi», uto noctwtaeMHe npegMeTtt /t03B0nenH in» BB03y bt> nogjieataiuyio crpaHy.
r'Bf»;rhHin o ipbirb, Koiopoe MOJKen» öhtb saaiueiro bt> TaMoateHiioft aeKaapanin, ne intrhen» HHKauoro 3nauenia OTHOcHTejttno oöpanjeitia ct > nocbuiKoio na nourl, n Taime ne MosceTB cri» saKOHHMM B tyMcTBieMB
jotiTb npHBegeHO itpoTiiBB nogjiejitainaro nouTOBaro Bf»;iOMCTua bi» cjtyuadi B03HHKH0Bema nperensiH o bob-
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Närslutande härkos aftryck af KEJSERLIGA Senatens för Finland
den 21 sistlidne november fattade, i Storfurstendömet Finlands Författnings
samling N:o 57 för år 1906 intagna beslut, beträffande tillämpningen af
stadgandena i vissa delar af § 43 i Nådiga Förordn ingen den 29 maj 1897
angående handelsrelationerna mellan Kejsaredömet och Storfurstendömet
Finland, får Poststyrelsen tillkännagifva, att blanketter med fransk, finsk,
svensk och rysk text till de deklarationer, som skola åtfölja alla slags
paket från Finland till Kejsardömet, afsändas till vederbörande postan
stalterna samtidigt härmed.
,

I Generalpostdirektörens ställe:

C. }$runo Sevönius.
A. K. Planting.

kejserliga Senatens fö r f inland beslut\
beträffande tillämpningen af stadgandena i vissa delar af § 43
af ffådiga förordningen den 29 fvfaf 1897, angående
handelsrelationerna mellan kejsardömet och
Storfurstendömet f inland.
Utfärdadt i H elsingfors, den 21 November igoö.

1 stöd af stadgandet i § 50 af Nådiga Förordningen den 29 Maj
1897, angående handelsrelationerna mellan Kejsaredömet och Storfurstendömet Finland, har, beträffande tillämpningen af stadgandena i § 43 af
åberopade förordning, sådan öfverenskommelse mellan Finansministern i
Kejsaredömet och Kejserliga Senaten för Finland blifvit träffad att från
1907 års början varupaket, som med posten afsändas frän Kejsaredömet
till Storfnrstendömet Finland och tvärtom, skola under iakttagande i öfrigt
af gällande postförfattningar åtföljas af deklarationer i tvänne exemplar,
angifvande beskaffenheten, mängden och värdet af i paketen inneslutna
föremål, samt alt i följd deraf från sagda tid å postpaket, som sändas
från Finland till Kejsaredömet, anteckning om deras innehåll icke erfordras.
Helsingfors, den 21 November 1906.
T. f. Chef för Finansexpeditionen,
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Walter Norlund.

Helsingfors. J. Simelii Arfv. Boktryekeriaktiebolag, 1906.

