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Szanowni Państwo,
Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację z COVID-19 oraz fakt, iż Toyota od dłuższego czasu pracuje nad
wprowadzeniem E-fakturowania wdrażamy od dnia dzisiejszego akceptowanie faktur elektronicznych
wystawianych przez Państwa (PDF – generowany przez system)
Taki krok pozwoli nam na pokonanie trudności wynikających z obowiązku wysyłania do nas oryginałów
faktur, a także umożliwi nam płynne wdrożenie w kolejnym kroku procesu E-Fakturowania w Toyocie.
E-Faktury zapewnią:
A.
B.
C.
D.
E.

Niezwłoczną przekazanie faktury do Toyoty
Płatność na czas
Efektywność w sposobie dostarczania faktur od dostawcy do Toyoty
Obniżenie ilości zapytań do Toyoty
Korzystny wpływ na środowisko

Bardzo prosimy o przestrzeganie następujących wymogów związanych z fakturami PDF:
1.

Faktury muszą zawierać poprawny numer zamówienia a także nazwisko osoby kontaktowej ze
strony Toyoty

2.

Poprawność faktury pod względem formalnym (zgodnie z przepisami ustawy o VAT art.106e
ust.1) datę wystawienia, numer, nazwę sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy i numery
NIP, datę dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, nazwę
towaru lub usługi, miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę
jednostkową netto, kwoty upustów lub obniżek cen, wartość netto towarów lub usług, stawkę
podatku, sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku i
sprzedaż zwolnioną, kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na
poszczególne stawki podatku, kwotę należności ogółem.

3.

Dostarczenie faktury w formie elektronicznej

a. Faktura w formacie PDF wygenerowana przez system (NIE skan) na dedykowaną skrzynkę
mailową: TMMP.AccountsPayable@toyota-europe.com
b. Rozmiar plików max. 25 MB/ e-mail, maximum of 100 PDF / XML plików /E-mail
4.

Każdy plik PDF/XML może zawierać TYLKO 1 fakturę . Załączniki (jeśli są wymagane) muszą być
częścią tego samego pliku gdzie faktura jest na pierwszym miejscu. Faktury z więcej niż 1 stroną
lub załącznikiem NIE mogą być rozdzielone na kilka odrębnych plików PDF.

5. Wszelkie pozostałe zapytania oraz komunikacja powinny być wysyłane na adres:
Toyota.Accounts.Payable.TMMP@toyota-europe.com.
KRS 0000007065, Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 1 270 061 500,00 PLN,
BDO 000019047

