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Fatura Bilgileri ve Gereklilikleri
Ödemelerin doğru ve zamanında yapılmaya devam edilmesini sağlamak için, lütfen düzenlediğiniz tüm faturalar ve alacak
dekontları için aşağıdaki şartları göz önünde bulundurun:

– İlgili Boehringer Ingelheim şirketinin tüm yasal formunu, adresini ve KDV Kimlik nosunu* belirtin. (Boehringer
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ingelheim BI olarak kısaltılabilir)
Şirketinizin adı, adresi ve varsa Vergi Kimliği veya KDV Numarası
Faturanın tarihi
Sıralı fatura numarası
Sunulan hizmetlerin tutarı ve açıklaması
Hizmetlerin süresi veya dönemi
Ödenmesi gereken tutar ve para birimi
Ters ücretlendirme prosedürüyle ilgili bildirim (ilgiliyse)
Banka hesap bilgileri
Ödeme tarihi

– Fatura kaleminizle ilgili olarak BI sipariş (PO) numaramız ve PO’nun ilgili satırı
– Bir PO numarasının bulunmadığı durumlarda, BI içinde bir irtibat kurulacak kişinin sağlandığından emin
olun (ad ve soyadı - tercihen e-posta adresi dahil)
Faturalar/alacak dekontları yukarıda belirtilen şartları yerine getirmiyorsa, belge reddedilecektir! Faturanızın zamanında
onaylanması ve ödenmesi, geçerli siparişin mevcudiyetine ve fiyat/miktar/açıklamanın doğru eşleşmesine bağlıdır.
* Boehringer Ingelheim kuruluşumuzun KDV kimlik numarası sadece vergi kanunu sebebiyle gerekliyse belirtilmelidir (örneğin, Avrupa Birliği içinde hizmet
tedariki)
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Fatura Gönderme Kanalları

Size iki olası fatura makbuz kanalımızı da tanıtmak istiyoruz:

➢ Faturalarınızı ve alacak dekontlarınızı almanın tercih edilen yolu, PDF alındı sürecimizdir. Bu işlem,
satıcıların belirlenmiş bir merkezi e-posta hesabına PDF biçimindeki faturaları ve alacak dekontlarını
göndermelerini sağlar. Doğru merkezi e-posta hesabı için lütfen Siparişimize bakın.

➢ Ayrıca fatura ve alacak dekontları normal posta ile gönderilebilir.

faturalar/alacak dekontları

E-Posta ile teslim alma

(PDF dosyası)

normal posta ile teslim
alma (basılı kopya)
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PDF fatura makbuzu gereksinimleri

Prensip olarak aşağıdaki PDF katılım şartlarının karşılanması gerekir:

➢ Faturalar ve alacak dekontları yalnızca PDF yoluyla gönderilecektir. .xls, .doc, .gif, .tif, etc gibi
diğer belge biçimleri yalnızca ek olarak kabul edilir.

➢ Verimli işlem yapılmasını garantilemek için, lütfen PDF belgelerinizi yalnızca bir kez özel olarak
belirlenmiş e-posta adresine gönderin.

➢ Diğer fatura/alacak dekontlarının diğer kopyaları diğer e-posta adreslerine veya posta yoluyla
gönderilmemelidir.

➢ Her bir fatura/alacak dekontu için ayrı bir e-posta gereklidir. Siparişe ilişkin ekler, örneğin ilgili
servisin belgeleri, fatura/ alacak dekontuyla birlikte gönderilmelidir. Bunu yapmanın iki yolu
vardır:
▪ Fatura/alacak dekontunu ve gerekli eki içeren bir PDF belgesi oluşturun. Fatura, PDF’nin
ilk sayfasında olmalı ve sonraki sayfalarda diğer bilgiler olmalıdır.
▪ Fatura/kredi ve her ek için ayrı PDF belgeleri oluşturun. Bu durumda, fatura/kredi notu epostanın ilk eki olmalıdır.

➢ Her PDF belgesinin kendi açık adı olmalıdır.
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İrtibat
Source-to-Pay (S2P) Destek Ekibi
S2P destek ekibimiz, e-posta veya telefon yoluyla siparişlerle veya faturalarla ilgili soru veya sorunlarda size
yardımcı olacaktır (örneğin ihtarnameler, beyanlar ve bir siparişe yanıtınız).

Sorumlu S2P destek ekibimizin iletişim bilgileri için, lütfen aldığınız siparişe (PO) bakın.
GBS Merkezi
Almanya:
Hizmet-Telefonu:

ALMANYA

Hizmet-Posta Kutusu:

+49-6132-77-90283
+44 (1344) 74-4783
+33 (0) 32650 – 8883
+39 (02) 5355-90283

P2P.de@boehringer-ingelheim.com

GBS Merkezi Manila:
Manila Destek Ekibi ABD
ABD (Ücretsiz Hat):
1-800-203-2916

MANILA

ALL:
GB:
FR:
IT:

Uluslararası Arama:

1-2013-791-6513

Avustralya Direkt Numara:
Yeni Zelanda Direkt Numara:

+612-8875-8838
+649-2631-405

Manila Destek Ekibi Avustralya/Yeni
Zelanda
Avustralya Ücretsiz Hat: 1800-931-105
Yeni
Zelanda Ücretsiz
Hat: 0800-524-736
Hizmet-Posta
kutusu:P2P.PH@boehringer-ingelheim.com
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BUENOS AIRES

GBS Merkezi Buenos
Aires:
Hizmet-Telefonu:
Arjantin: +54 011-4-7048501
Şili: +56 (2) 327-5097
Ekvator: +593 2 397-9932
Perú: +51 1 412-5009
Kolombiya: +57 (1) 319-9141
Hizmet-Posta Kutusu: RBSCP2P.AR@boehringer-ingelheim.com
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Teşekkürler!

