Faktúra/Proforma faktúra
(vzor vyplnenia faktúry k zásielkam EMS, ktoré podliehajú colnému konaniu – pre fyzické osoby)
vyberte, či si prajete faktúru alebo proforma faktúru
faktúra – obchodná forma (ostrá),
proforma – zálohová forma faktúry

PROFORMA FAKTÚRA

uveďte podacie číslo zásielky,
ku ktorej prikladáte faktúru

(PROFORMA INVOICE)

K zásielke s podacím číslom (Number of item):

EE123456789SK

Odosielateľ (Sender)

Adresát (Addressee)

Meno (Name):

Daniel Štefánik

Meno (Name):

John McDonald

Ulica (Street):

Novozámocká 10

Ulica (Street):

72 Spring Street

Mesto (City):

Nitra

Mesto (City):

New York

PSČ (Postal code):

949 05

PSČ (Postal code):

NY 10012

Štát (Country):

Slovensko

Štát (Country):

United States (USA)

Telefón (Tel. No):

+ 00 421 37 123456

Telefón (Tel. No):

001 (212) 439 8689

Fax (Fax No):*

+ 00 421 37 123457

Fax (Fax No):*

001 (212) 439 8704

E-m ail (E-mail):

daniel.stefanik@email.sk

E-m ail (E-mail):

johnmcdonald@email.com

IČO - DIČ (VAT Reg.No):*

nevypĺňa sa

*odporúčaný údaj (Recommended entry)

Popis tovaru (Description of goods)

vyplňte všetky uvedené údaje o odosielateľovi a adresátovi – adresu
odporúčame uvádzať v tvare a jazyku známom v krajine určenia
Mena (Currency):

Popis tovaru
(Description of goods)

Počet Váha kg
(Number) (Weight)

Položka colného
sadzobníka
(HS tariff number)*

Krajina pôvodu
(Country of origin)*

Jed. cena
(Unit value)

Celková
hodnota tovaru
(Total value)

camera

2

1,5 China

9006 51 00

600

1200

UV filter

1

0,01 Thaiwan

9002 20 00

50

50

nevypĺňa sa

1250

Spolu (Total)
*odporúčaný údaj (Recommended entry)

3

1,51

nevypĺňa sa

nevypĺňa sa

Celková hodnota tovaru a m ena (Total v alue of goods and currency )
Transport - prepravné (Total shiping charges)

1 250 €
35 €

uveďte sadzbu za poštovné podľa Tarify SP

www.posta.sk

EUR

uveďte celkovú
hodnotu tovaru

Potvrdenie faktúry (Invoice confirmation)
V (In):

Banskej Bystrici
1.1.2011

Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť a správnosť údajov.
(The undersigned confirm that above given information are true and correct.)

Štefánik

dátum a podpis, príp. pečiatka odosielateľa
(Sender´s signature and stamp)

podrobný popis tovaru a zaradenie podľa colného sadzobníka v jazyku
uvedenom v zasielacích podmienkach pri príslušnej krajine v Tarife SP

bezplatná infolinka 0800 122 413

podpisuje odosielateľ

