
VIGTIGT Fakturainstruktioner for rettidig betaling af dine fakturaer 

Kære værdsatte leverandør, 
 
Som en del af Umicores løbende politik om løbende at forbedre effektiviteten og servicekvaliteten til både 
kunder og leverandører, vil vi gerne informere dig om vores overordnede elektroniske strategi for at flytte væk 
fra papirbaserede økonomiske transaktioner. Derfor foretrækkes det ikke længere at indsende dine fakturaer 
via papir, men du opfordres kraftigt til at indsende fakturaer via e-mail uden forsinkelse for at sikre rettidige og 
nøjagtige betalinger. 
 
 

HVOR OG HVORDAN SENDES DIN KONTAKT: 
PDF-kopi af din faktura sendes til fdsz.invoices@eu.umicore.com. Bemærk, at denne e-mailadresse kun er 
beregnet til indsendelse af faktura og overvåges ikke manuelt. Kun fakturaer og vedhæftede filer i henhold til 
nedenstående retningslinjer overføres til vores fakturabehandlingssystem. 

▪ Kun 1 faktura (= 1 PDF) pr. E-mail er tilladt. Yderligere dokumenter relateret til fakturaen kan vedhæftes 
i den samme e-mail, hvis relevant. Hvis der er vedlagt yderligere dokumenter, skal filnavnet på faktura-
PDF-filen nævnes i emneteksten til e-mail 

▪ Fakturaen skal være i PDF-format og computergenereret. Scannede billeder af papirkurafakturaer kan 
ikke accepteres til overholdelse af skatter 

▪ Specialtegn understøttes ikke i filnavnet 
 
 

FAKTURERINGSKRAV: Se eksempler på faktura på næste side 
Når du fakturerer Umicore for varer og tjenester eller når du udsteder en kreditnota, skal du udskrive alle 
nødvendige oplysninger. Håndskrevet information genkendes ikke. 

1. Umicore-fakturaadresse, som kan findes i indkøbsordren 
2. Kontaktinfo for leverandøren (firmanavn, adresse, e-mail, telefonnummer og Umicore-

leverandørnummer som angivet i din Umicore indkøbsordre) 
3. Leverandør momsnummer og Umicore momsnummer uanset moms opkrævet på faktura 

▪ Fakturaer, der er underlagt indenlandsk moms, udstedes fortrinsvis i lokal valuta 
▪ Moms% og beløb som separate linjeposter 

4. Leverandørfaktura eller referencenummer (relateret fakturanummer i tilfælde af kreditnota 
5. Oplysninger om leverandørbank (inklusive IBAN og SWIFT) 
6. Datoen for din faktura, som aldrig skal være inden datoen for indkøbsordren eller før levering af varer 

og tjenester, medmindre andet er aftalt 
7. Fakturavaluta i isokode (dvs. EUR, GBP, USD, PLN, DKK ...) matchende det udstedte PO 
8. Umicore PO-nummer og relevant linjepost 

▪ Linjepostbeskrivelser på fakturaen skal svare til PO (post / PO-linje / beskrivelse / måleenhed 
og betalingsperiode) 

▪ Forskellige PO-numre på den samme faktura er ikke tilladt 
9. Umicore-kontaktnavn, e-mail-adresse og omkostningscenter, hvis der ikke er udstedt PO 

 
Hvis du ikke kender dit Umicore PO-nummer, skal du kontakte din Umicore-kontaktperson, inden du sender din 
faktura. 
Hvis der mangler nogle nødvendige oplysninger på din faktura, kan din faktura muligvis returneres til dig. Hvis 
dette sker, skal du rette fakturaen og sende igen til behandling. 
 
 

HVORDAN GÅ TIL HJÆLP: 
For henvendelser om fakturakrav og betalingsstatus, kontakt ap.helpdesk.dk@eu.umicore.com  
 
For mere faktureringskrav og retningslinjer, kan du besøge leverandørzonen på vores globale hjemmeside: 
www.umicore.com/en/supplier-zone 
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Dette er en eksempelfaktura. Afhængigt af arten af udgiften og det fakturerede land kan det være nødvendigt med 
yderligere oplysninger. 

 

 


