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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ UCB AE 

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ:   

Ο προτιμότερος τρόπος λήψης τιμολογίων για τη UCB είναι μέσω του δικτύου Ariba, το οποίο προσφέρει έναν 

ηλεκτρονικό, γρήγορο και ασφαλή τρόπο συναλλαγής. Για περισσότερες λεπτομέρειες και εγγραφή, επικοινωνήστε με 

την ομάδα υποστήριξης της ARIBA στη διεύθυνση e-invoicing@ucb.com. 

 

Αποστολή αντιγράφου τιμολογίου σε μορφή PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση invoices.gr@ucb.com, πληρώντας τις εξής 

προϋποθέσεις: 

• Ένα τιμολόγιο ανά e-mail. 

• Τιμολόγιο πρέπει να είναι αποκλειστικά σε μορφή PDF, που έχει δημιουργηθεί σε υπολογιστή. Εικόνες έντυπων 

τιμολογίων που έχουν υποστεί σάρωση δεν γίνονται δεκτές για λόγους φορολογικής συμμόρφωσης.  

• Μόνο ένα αρχείο PDF ανά e-mail μπορεί να αναγνωριστεί από το σύστημα. Συμπεριλάβετε όλα τα συμπληρωματικά 

έντυπα στο ίδιο αρχείο PDF ή ως ξεχωριστό συνημμένο μη-PDF μορφής αρχείο, όπως .xls ή .doc. 

• Αναφέρετε τη λέξη ‘invoice’ ή ‘τιμολόγιο’ (‘credit’ για πιστωτικό τιμολόγιο) στο πεδίο Subject του e-mail. 

 

Πρωτότυπα τιμολόγια σε έντυπη μορφή μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση: 

 UCB ΑΕ  

 Αγίου Δημητρίου 63  

 Άλιμος Τ.Κ. 17456   

 Ελλάδα  

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  

Όταν εκδίδετε τιμολόγιο (ή πιστωτικό τιμολόγιο) στην UCB ΑΕ. για αγαθά/υπηρεσίες, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι 
περιέχει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες πληροφορίες:  

 Πλήρεις πληροφορίες προμηθευτή (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός προμηθευτή UCB 
όπως αναφέρεται στην παραγγελία PO) 

 Αριθμός παραστατικού 

 Ημερομηνία παραστατικού 

 Διεύθυνση τιμολόγησης: UCB ΑΕ, Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος, Τ.Κ. 17456, Ελλάδα 

 ΑΦΜ της UCB ΑΕ (EL094125994) όπως αναφέρεται στην παραγγελία (PO) 

 ΑΦΜ προμηθευτή 

 ΦΠΑ % & ποσό πληρωμής 

 Νόμισμα 

 Πληροφορίες πληρωμής (τραπεζικά στοιχεία, διεύθυνση για αποστολή πληρωμής κλπ.)  

 Ονοματεπώνυμο & ηλεκτρονική διεύθυνση επαφής στη UCB ΑΕ  

 Αριθμός παραγγελίας και αντίστοιχη αναφορά μαζί με περιγραφή αγαθών/υπηρεσιών (Σημ: ο αριθμός 

παραγελλίας σας είναι 10-ψήφιος αριθμός που αρχίζει με 4).   
 

Αν δεν γνωρίζετε τον αριθμό προμηθευτή σας στη UCB ΑΕ ή αν το ποσό της παραγγελίας δεν επαρκεί για να 
καλύψει το ποσό του τιμολογίου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την επαφή σας στη UCB ΑΕ για βοήθεια πριν από την 
υποβολή του τιμολογίου σας, για την αποφυγή καθυστέρησης στην επεξεργασία. 

Αν υπήρξαν αλλαγές στον λογαριασμό προμηθευτή σας που ενδέχεται να επηρεάσουν την πληρωμή (νέα 
διεύθυνση αποστολής ή τραπεζικές λεπτομέρειες), υποβάλετε ένα αίτημα αλλαγής/ενημέρωσης προμηθευτή το 
συντομότερο δυνατό για να αποτρέψετε την καθυστέρηση στην επεξεργασία του τιμολογίου. 

Αν τυχόν λείπουν απαιτούμενες πληροφορίες από το τιμολόγιό σας, θα σας επιστραφεί. Σε περίπτωση που 
συμβεί αυτό, θα πρέπει να διορθώσετε το τιμολόγιο και να το υποβάλετε ξανά για επεξεργασία.  

ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση πληρωμής του τιμολογίου σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πληρωτέων 
Λογαριασμών της UCB στη διεύθυνση ap.gr@ucb.com ή καλέστε στο (+30) 210 99 74 000.  

mailto:contactucbgr@ucb.com
https://www.ariba.com/ariba-network/ariba-network-for-suppliers
mailto:e-invoicing@ucb.com
mailto:invoices.gr@ucb.com
mailto:ap.gr@ucb.com


Αυτό είναι ένα δείγμα τιμολογίου. 

Ανάλογα με το είδος των αγαθών/υπηρεσιών και τη χώρα που αφορούν, ενδέχεται να απαιτούνται διαφοροποιήσεις ή 

πρόσθετες πληροφορίες. 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Επωνυμία Επιχ/σης       
  

 Διεύθυνση UCB ΑΕ 

 ΤΚ Αγίου Δημητρίου 63 

 Περιοχή Τ.Κ. 17456 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας Άλιμος, ΕΛΛΑΔΑ 

 ΑΦΜ ΑΦΜ: EL094125994 

 

 Αριθμός Τιμολογίου   

  Ημερ/νία Τιμολογίου  

  Όροι Πληρωμής  ? ημέρες  

 Νόμισμα  ΕΥΡΩ 

 Πελάτηςr#  κωδ. πελάτη 

  

        

                   

          Επικοινωνία:               

                   

 

  

 

 

 

               Υπηρεσία / Αγαθό  4????????                                                               Καθαρό ποσό 

  

 

 

 

 Καθαρό ποσό 

 Ποσό ΦΠΑ (%) 

 Σύνολο €    

       

     Στοιχεία πληρωμής:  

     Όνομα τράπεζας     

     Λογαριασμός  

     SWIFT Code  

     IBAN  

     Χώρα 

 

                    Για ερωτήσεις σχετικά με το τιμολόγιο, επικοινωνήστε με: 

                      

Ονομ/νυμο 

Ηλεκτρονική διεύθυνση  

 Τηλέφωνο 

     

      

Ονομ/νυμο & ηλεκτρονική διεύθυνση επαφής στη UCB  

 
Στοιχεία τιμολογίου  

 Περιγραφή   Αρ. Παραγελλίας     Ποσό  

            

           

Τραπεζικά στοιχεία 

Καθαρό ποσό, ποσό ΦΠΑ, μεικτό ποσό, 

νόμισμα, παρακράτηση φόρου (αν υπάρχει) 

 

Στοιχεία τιμολόγησης 

& αποστολής  

Αριθμός Παραγγελίας 

UCB  

Στοιχεία επικοινωνίας 

 


