Számlázási követelmények UCB Hungary Ltd

Amikor számlát vagy jóváíró számlát állítanak ki a UCB Hungary Ltd – nek, kérem győződjenek meg arrol, hogy a
számla tartalmazza az alább felsorolt követelményeket.
Szükséges információk:
• Dokumentum címe (számla, előleg számla,jóváíró számla…)
• Számla kiállítójának neve és címe (szállítói adatok)
• Számla kiállítójának adószáma
• Számlaszám
• Számla dátuma (számla kiállításának dátuma)
• Helyes számlázási címe a UCB Hungary Ltd-nek:
UCB Hungary Ltd./ UCB Magyarország Kft.
Óbuda Gate Building
Árpád Fejedelem útja 26-28
Figyelem: Különbözik a számla postázási címétől.
1023 Budapest
Hungary
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A termék illetve szolgáltatás teljesítési dátuma
A termék illetve szolgáltatás megnevezése (abban az esetben ha ez a PO-ban vagy egyéb mellékelt
dokumentumban nem szerepel)
Mennyiség és egyság ár (termék esetén az adott mértékegység is)
A számla nettó értéke a megfelelő pénznemmel együtt (az adott összeg mentes egyéb adók és illetékek alól)
Az ÁFA összege és az ÁFA százalékos értéke (ÁFA mentesség és nulla ÁFA érték szintén megemlítendő)
Bruttó/ Végső összeg (a számla végső összege, melyet fizetésre bocsájtunk)

Adott esetben kérem tüntesse fel az alábbi információkat is:
• Kedvezmények és egyéb ár/értékcsökkentés
• A számlához kötődő előlegfizetés
• Ha a számla értéke nem a helyi pénznemben, vagyis HUF-ban, van kifejezve, a számla keltezési dátumának
megfelelően a napi MNB árfolyamot
• Ha a számla ÁFA mentes, illetve az ÁFA értéke nulla az ennek megfelelő alátámasztó érvet
• Közösségi ügylet fordított adóztatásra vonatkozó információját
• Közösségi ügyleten belüli szállításra vonatkozó információt, melynek tárgyát a “közösségen belüli szállítás” képezi
Információk, melyek hozzájárulnak a számla rövidebb idő alatt való feldolgozásához:
• Rendelés szám (PO) és ezen belül a megfelelő sorszám
• Kapcsolattartó személy a UCB-n belül (név és/vagy e-mail cím), amennyiben a rendelési szám nincsen feltüntetve
• Fizetéshez szükséges adatok (Bankszámla adatok)
Nem tudjuk elfogadni azon számlát, melyről a fent említett adatok hiányoznak. A visszautasított számlák javított
változatát megkérjük, hogy újra postázza az említett címre.

Forduljon hozzánk:
Számlákkal és fizetéssel kapcsolatos kérdéssel kérjük forduljon hozzánk e-mailt küldve a ap.hu@ucb.com vagy hívjon
minket a 0036 1346 30 57 telefonszámon.

Amennyiben változás történik céges adatainak kapcsán (pl. Bankszámla adatok), kérjük értesítsen minket használva a
Finance Answers internetes opciónkat az alábbi oldalon keresztül www.ucb.com/our-company/Suppliers/Hungary. Ez
hozzájárul ahhoz, hogy a számlák időben kerüljenek feldolgozásra és kifizetésre.
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