Requisitos de faturação em Portugal
A Ericsson efetua pagamentos apenas mediante apresentação de faturas originais válidas. A não
conformidade com os requisitos que se seguem poderá resultar num atraso do pagamento ou na
rejeição da fatura.

Requisitos da fatura
Para garantir expedições de qualidade e pagamentos atempados, as faturas e notas de crédito
recebidas têm de incluir as seguintes informações:
Informações do fornecedor:


Nome do fornecedor



Endereço do fornecedor



Número de identificação IVA do fornecedor



Número de telefone, pessoa a contactar e endereço de correio eletrónico do
fornecedor



Informações bancárias (com SWIFT para dólares americanos e IBAN para euros,
nome do banco, endereço e número de conta)

Informações da Ericsson


Entidade jurídica da Ericsson e endereço de faturação conforme indicado na
ordem de compra



Número da ordem de compra da Ericsson (uma ordem de compra por fatura)

Informações do conteúdo


A palavra FATURA ou CRÉDITO



Número da fatura (tem de ser exclusivo)



Data da fatura (especificar o formato utilizado)



Moeda, que tem de ser a mesma que é indicada na ordem de compra



Especificação das mercadorias e dos serviços prestados, sendo que os itens e a
respetiva descrição na ordem de compra têm de coincidir com a fatura



Montante líquido total



Valor de imposto. Caso se apliquem vários impostos (IVA/retenção na fonte),
deverá ser especificada a taxa de tributação para cada montante líquido



Montante a pagar total



No caso das notas de crédito, o número da fatura a ser creditada tem de ser
indicado (uma nota de crédito por fatura)

Número de identificação IVA: PT500257833

Endereço postal (para onde são enviadas as faturas para processamento do
pagamento)
Ericsson España
A/c: Accounts Payable
C/ RETAMA 1
MADRID
28045
Espanha
Correio eletrónico: accounts.payable.portugal@ericsson.com

Endereço de faturação (nome e endereço da empresa que constará na fatura)
Introduza corretamente o Nome da Empresa Ericsson:
ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES LDA. (SEP)
ED. INFANTE D. HENRIQUE - QUINTA DA FONTE
PAÇO DE ARCOS
Código postal: 2770-192
Portugal
Certifique-se de que o endereço na fatura é igual ao indicado na ordem de compra.

