Fakturačný sprievodca pre UCB s.r.o.
Pri vyhotovení faktúr pre UCB s.r.o. za dodanie tovarov alebo služieb, alebo pri vyhotovení dobropisu sa prosím uistite,
či vaša faktúra/dobropis obsahuje všetky dôležité a zákonom stanovené informácie.
Základné požadované informácie (v súlade so slovenskými zákonmi pri všetkých faktúrach nad 100 EUR):
• Názov dokladu (faktúra, dobropis, ťarchopis atď.…)
• Vaše meno a adresu (údaje o dodávateľovi)
• Vaše DIČ/ identifikačné číslo pre DPH
• Číslo faktúry
• Dátum vystavenia faktúry
• Správny názov a fakturačná adresa spoločnosti UCB na Slovensku:
UCB s.r.o.
Thámova 13
Pozor: Táto sa odlišuje od poštovej adresy.
186 00 Praha 8
Česká Republika
•

Správna adresa dodania pre pobočku UCB na Slovensku:
UCB s.r.o. Organizačná zložka
Úprkova 4
Pozor: Táto sa odlišuje od poštovej adresy.
811 04 Bratislava
Slovensko

•
•
•
•
•
•

Identifikačné číslo pre DPH spoločnosti UCB Slovensko: SK4020104319
Dátum dodania tovaru alebo služieb
Základný popis dodaného tovaru alebo služieb
Množstvo a jednotková cena (pri dodanom tovare aj merná jednotka)
Suma bez DPH na faktúre, vrátane meny (oslobodená od dane, zliav a cenových znížení)
Suma DPH a príslušné daňové sadzby, ak sa DPH rozdeľuje podľa daňovej sadzby (uvádza sa aj oslobodenie od
dane a nulová DPH)
Celková suma DPH sa uvádza v lokálnej mene (EUR)
V prípade, že je osobou povinnou platiť daň príjemca, faktúra obsahuje slovnú informáciu "Prenesenie daňovej
povinnosti”.

•
•

V prípade relevantnosti uvádzajte aj:
• Zľavy alebo iné cenové zníženia (ak existujú)
• Súvisiace platby vopred (ak existujú)
• Pôvodné číslo faktúry, ktoré by malo byť uvedené aj na dobropise/ťarchopise
Informácie, ktoré nám pomáhajú spracovať Vašu faktúru čo najrýchlejšie:
• Číslo objednávky vrátane príslušného riadka s popisom tovaru alebo služieb
• Kontaktná osoba z UCB (meno a/alebo e-mailová adresa) v prípade, že chýba číslo objednávky
• Celková fakturovaná čiastka
• Relevantné platobné informácie (bankové údaje na zaslanie platby)
V prípade, že niektorá z požadovaných informácií bude na vystavenej faktúre chýbať, bude Vám táto faktúra vrátená na
opravu a spracovaná po opätovnom doručení.
Neváhajte nás kontaktovať:
V prípade otázok ohľadom fakturačných požiadaviek a stavu vašej platby nás neváhajte kontaktovať cez email na
ap.sk@ucb.com alebo telefonicky na našej linke 0042 221 773 434.
Ak dôjde k akýmkoľvek zmenám na strane dodávateľa, ktoré by mohli mať vplyv na úhradu (napr. nové bankové údaje),
informujte nás o nich prostredníctvom nášho online portálu Finance Answers kliknutím na
http://www.ucb.com/our-company/Suppliers/slovakia, čo zabráni oneskorenému spracovaniu faktúry.
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