
   
 
Poland Invoicing Guidelines 
 
JEDNOSTKA UCB POLAND  

 UCB Pharma Sp. z o.o./VEDIM Sp. z o. o. 
  

JAK I GDZIE ZŁOZYĆ FAKTURĘ:   

 UCB musi otrzymać oryginalną, papierową fakturę w celu jej zaksięgowania 

 Należy ją przesłać na adres:  
Pocztą: LUB: Kurierem: 
Nazwa jednostki UCB 
c/o Iron Mountain Slovakia sro 
P.O. Box 47 
SK-820 15 Bratislava 215 
Slovakia 

Nazwa jednostki UCB 
c/o Iron Mountain Slovakia sro 
Na Pántoch 18 
LC Rača 
831 06  Bratislava  
Slovakia 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE FAKTUR: 
Przy wystawianiu faktur dla UCB Sp. z o.o./Vedim Sp. z o.o. za towary lub usługi oraz przy 
wystawianiu faktur korygujących, proszę upewnić się, że dokument zawiera przynajmniej następujące 
informacje: 

 Pełne dane kontaktowe dostawcyadres, e-mail, telefon, numer/kod sprzedającego- informacje 
znajdują się na Zamówieniu (PO)) 

 Numer referencyjny faktury 

 Datę faktury 

 Adres korespondencyjny ujęty na fakturze musi być następujący:   
UCB Pharma Sp. z o.o./Vedim Sp. z o.o.                                            
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa,  
POLSKA 

 Numer VAT Vedim Sp. z.o.o/UCB Sp. z o.o 

 Numer VAT (NIP) dostawcy 

 Wyraźnie określona stawka i kwota podatku VAT 

 Walutę faktury 

 Istotne informacje niezbędne do wykonania płatności (dane bankowe konieczne do wykonania 
przelewu/adres na który musi zostać wysłana płatność) 

 Kontakt i adres mailowy UCB Sp z o.o./Vedim Sp. z o.o. 

 Numer zamówienia UCB i odpowiednia linia zamówienia z opisem towaru lub usługi, których 
dana faktura dotyczy (Proszę zwrócić uwagę:  Numer zamówienia to 10 cyfrowy numer 
rozpoczynający się: 4…). 

 
Jeżeli nie jest znany numer zamówienia UCB/Vedim lub kwota zamówienia jest niewystarczająca do 
pokrycia kwoty z faktury, proszę skontaktować się z osobą z UCB/Vedim przed wysłaniem faktury, 
aby zapobiec opóźnieniom w zaksięgowaniu dokumentu. 
 
Jeżeli następują jakiekolwiek zmiany w danych sprzedającego, które mogą mieć wpływ na 
zrealizowanie płatności (nowe dane bankowe), proszę złożyć prośbę o zmianę danych tak szybko jak 
to możliwe w celu uniknięcia opóźnień w księgowaniu faktur.   
 
Jeżeli jakiekolwiek wymagane informacje zostaną pominięte w fakturze, dokument ten może zostać 
zwrócony do wystawcy. Jeżeli będzie miała miejsce taka sytuacja, należy wystawić poprawną fakturę 
i ponownie przesłać ją do zaksięgowania. 
 
GDZIE ZGŁOSIĆ SIĘ PO POMOC: 
W celu uzyskania informacji na temat statusu płatności za Państwa fakturę proszę kontaktować się z 
Działem Zobowiązań UCB mailowo ap.pl@ucb.com lub telefonicznie +48-81-469-65-60. 
  

mailto:ap.pl@ucb.com


 
 

 

FAKTURA 

Firma ABC   

To:    UCB BioSciences GmbH Alfred Nobel 

Strasse  10 

40789 Manheim 

Germany 

Attn:Accounts Payable 

VAT:  DE813201746 
 
Osoba kontaktowa w UCB:  Bob Smith 

 Numer faktury 

Data faktury 

PRAStudy ID  

Warunki płatności 

Waluta 

Nr kontrahenta# 

LH 00108000 

Sep 30,2013 

UCBPXXXX-SPXXXX 

NET 45 days 

EUR 

3333 

 

 
 
ABC Company  

500 M a i n  S t r e e t  

Reading,  Berkshire  RG2 6AD   UK 

Deutsche Bank, London 

Swift Code: DEUTGB0L000 

IBAN: GB99DEUT40000000000000 

United Kingdom 

  

 

If you have any questions regarding this invoice please 

contact: Bob Smith, Bob.Smith@abccompany.com  

Tel: +1 444 955-5555 

Fax: +1 444-951-5555 
 

Reg. Name: A B C  C o m p a n y  

500 M a i n  S t r e e t . Reading.  Berkshire. RG2 6AD UK  •  Tel: +44 (0)555 555 5555 

Fax: +44 (0) 118 5 5 5   55555    •  Registered in England • Reg. No. 03200000 •   V.A.T. Reg. No. GB888  8888  88 

Registered Office: Mitre I louse. 100 South Street,  London,  ECI A 4DD  
 

Poniżej wzór faktury zawierający wszystkie niezbędne dane. Poniższe informacje są jedynie danymi 
demonstracyjnymi. Proszę zauważyć, że zależnie od rodzaju kosztu i kraju wystawienia faktury, mogą być 

wymagane dodatkowe informacje. 

Adres korespondencyjny 
zawierający poprawną 
nazwę jednostki UCB ze 
wskazaniem numeru VAT  

Wyraźne wyszczególnienie 
numeru faktury, daty 
wystawienia, waluty 

Umieszczony na fakturze numer i 
odpowiednia linia  zamówienia 

Wskazanie kwoty netto I brutto oraz 
waluty. 
Proszę zauważyć:  Nie ma tu 
podatku VAT,. Jeżeli jednak podatek 
jest naliczony faktura powinna 
zawierać stawkę i kwotę podatku. 

Wskazanie danych niezbędnych do 
zrealizowania  płatności za fakturę 

Dane oraz numer VAT dostawcy  

Zamieszczony kontakt 
UCB.   

mailto:Bob.Smith@abccompany.com

