Англійською мовою заповнюються поля, відмічені зеленої заливкою!

PROFORMA INVOICE

DATE OF EXPORTATION

EXPORT REFERENCES (I.e., order no., invoice no., etc.)

SHIPPER/EXPORTER / Відправник

CONSIGNEE / Одержувач

COMPANY NAME / Назва компанії

COMPANY NAME / Назва компанії

NAME / Ім'я
ADDRESS / Адреса

NAME / Ім'я
ADDRESS / Адреса

TEL/FAX / Телефон/Факс
CITY / Місто

TEL/FAX / Телефон/Факс
CITY / Місто

POSTAL CODE / Індекс

POSTAL CODE / Індекс

UKRAINE

COUNTRY / Країна

COUNTRY / Країна
IMPORTER - IF OTHERS THAN CONSIGNEE
(complete name and address)

FEDEX INTERNATIONAL AIR WAYBILL NO.
Номер авіанакладної FedEx
Тип
№ з/п
пакування
NO. OF
GOODS

Країна
походження

TYPE OF

COUNTRY
PACKAGING OF ORIGIN

All shipments must be accompanied by
Повний опис
товару
FULL DESCRIPTION
OF GOODS

a FedEx Internatoional Air Waybill
Вартість
Загальна
К-сть
одиниці
вартість
QTY.

UNIT VALUE

TOTAL
VALUE

FEDEX
________

Разом вартість
TOTAL
INVOICE VALUE
______ USD
TOTAL NUMBER OF PACKGES / Загальна кількість місць
TOTAL WEIGHT, KG / Загальна вага, кг

підпис

I confirm that my shipment not contain prohibited items and the accuracy and correct of the above information / Я
підтверджую, що в моєму відправленні немає заборонених до пересилання предметів та достовірність наданої вище
інформації

підпис

I warned that the country of destination goods subject to customs clearance with possible additional payment of customs duties
and taxes of the recipient / Я попереджений, що в країні призначення вантаж підлягає митному оформленню з можливою
додатковою оплатою митних платежів та податків з боку отримувача

підпис

I warned that in case of failure of the recipient to carry out customs clearance, the goods will be returned at my expense to
Ukraine with further registration in relation to customs in accordance with applicable customs legislation Ukraine / Я
попереджений, що в разі відмови отримувача проводити митне оформлення, вантаж буде повернено за мій рахунок до
України з подальшим оформленням у митному відношенні згідно чинного митного законодавства України

SIGNATURE of Shipper/Exporter (type name, title and sign) / ПІБ, підпис

DATE / Дата заповнення

