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Unidade
Peso por item 

(kgs)

(Unit) (Item Weight)

Kgs Total

Shipment 
Total Weight

                                       Assinatura do Exportador:(Exporter´s Signature)
Instruções para o preenchimento:

1. Preparar a fatura em 5 vias, todas com assinatura do remetente, carimbo da empresa e papel timbrado.

2. A fatura deve ser preparada em inglês.

3. A descrição da mercadoria deve ser completa e detalhada.

4. Os documentos adicionais devem acompanhar o envio.

5. Os campos sombreados são de preenchimento obrigatório.

Quantidade Total de Peças (Shipment Total Pieces)

FATURA COMERCIAL / COMMERCIAL INVOICE

País de Origem (Origin Country) País de Destino (Destination Country)

Presente
(Gift)

Informação interna da empresa (cd, diskette, video)
(Intercompany data on: cd, diskette, video)

Material promocional

(Subtotal - USD)

Valor mínimo / Minimum value USD$1. 
00

Total dólares $ (USD Total) 

(Promotional Material)
Amostra sem valor comercial
(Samples without commercial value)

Amostras mutiladas/marcadas, sem revenda
(Mutilated/marked Samples not for resale)

PROPÓSITO DO ENVIO (SHIPMENT PURPOSE)

Descrição da Mercadoria (Description)

E-mail

Código do País ISO

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS  (DESCRIPTION OF GOODS)

DAP (Delivered at Place - ex DDU - Delivery Duty Unpaid) Only DAP Shipment is allow by JADLOG procedure

E-mail

ISO Country Code

INSTRUÇÕES ESPECIAIS:(Special Instructions):

Descrição da Mercadoria - Detalhar com informações do que é feito e para que 
serve 

(Description: please detail with information of what is done and what it is for)

Telefone (Phone number) Celular (Mobile number) Telefone (Phone number) Celular (Mobile number)

Subtotal - dólar

(Quantity) (HS Code) (Unit Value USD)

Quantidade Código do Produto Valor Unitário USD

Cidade (City)

Endereço (Address) Endereço (Address)

UF (State) Código Postal (CEP) Cidade (City) UF (State) Código Postal (Zip Code)

Venda
(sale)

Número do Conhecimento ( AIR WAYBILL) Data (Date) 

REMETENTE (SHIPPER): DESTINATARIO (CONSIGNEE):

Incoterm

Empresa (Company name) Empresa (Company name)

CNPJ/CPF (Tax ID) VAT Code (Tax ID)

Nome (Name of sender) Nome (Name of consignee)

Tecnologia JadLog by Ricardo Fernandes

VAT Code (Tax ID/ EORI NUMBER)

INVOICE NR.:

6. Se o destino for uma empresa EORI é mandatório.

Instruções para o preenchimento:

1. Preparar a fatura em 5 vias, todas com assinatura do remetente, carimbo da empresa e papel timbrado.
2. A fatura deve ser preparada em inglês.
3. A descrição da mercadoria deve ser completa e detalhada.
4. Os documentos adicionais devem acompanhar o envio.
5. Os campos sombreados são de preenchimento obrigatório.
6. Se o destino for uma empresa EORI é mandatório.

Quantidade Total de Volumes (Shipment Total Volums)

FATURA COMERCIAL / COMMERCIAL INVOICE
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