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NOU:
Treceți acum la factura electronică! 

Avantajele dumneavoastră: 
•   O singură factură pentru 

fiecare țară 
•  Decontare de două ori 

pe lună

•  Format clar

• Practică
•  Disponibilă în format 

electronic

•  Fără documente individuale 

•  Avantaj privind lichiditățile 

și dobânzile
•  Termen de plată 

confortabil

•  Procedură simplă

de debitare directă

•  Persoană de contact
la nivel local

• Fără depășirea termenelor 

!

Factura electronică de la UTA: Transparentă și rapidă, 
confortabilă și optimizată pentru scopuri fiscale.
Profitați de analiza și controlul simplu al costurilor și reduceți 
cheltuielile administrative.
Folosiți timpul dumneavoastră de lucru prețios pentru lucruri mai importante: Cu factura electronică de la UTA, procedurile obositoare de colectare, 
înregistrare, plată și arhivare a documentelor individuale sunt acum de domeniul trecutuluiToate tranzacțiile, de la alimentările cu combustibil, până la 
diverse utilizări ale sistemului de taxă de drum și până la operațiuni de service și alte servicii vor fi prezentate cumulat pe o singură factură pentru fiecare 
țară. 

Prin întocmirea facturii de două ori pe lună, beneficiați de un avantaj substanțial privind dobânzile și lichiditățile, deoarece nu plătiți serviciile primite direct 
la fața locului. Și deoarece tranzacțiile sunt achitate în moneda aleasă dvs., economisiți comisioanele suplimentare pentru valută și diferențele de curs 
valutar.

Factura vă prezintă o listă a tuturor serviciilor de care ați beneficiat în 
țara respectivă, inclusiv statistica privind TVA. În plus, cu documentul 
defalcat puteți vedea fiecare tranzacție pentru fiecare autovehicul, 
precum și data. În plus, primiți un rezumat al tuturorfacturilor pentru 
toate țările.

Achitați facturile dvs. simplu prin debitare directă - și folosiți un termen 
de plată confortabil. Astfel, crește încă o dată nivelul lichidităților dvs. și 
nu depășiți termenele de plată.

»  În plus: Cu factura UTA puteți solicita direct prin intermediul partenerului nostru 

specializat, NIKOSAX, rambursarea TVA-ului sau a accizelor pe combustibil.
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Ce avantaje vă oferă noua factură 
electronică de la UTA?

Avantajele dumneavoastră: 

• Siguranța semnăturii facturilor

• Întocmire rapidă a facturilor
•  Descărcare simplă a facturilor din Contul de client UTA

•  Posibilitate de descărcare direct pentru terții împuterniciți de dvs.

• Prietenoasă cu mediul, deoarece nu necesită printare pe hârtie
•  Flexibilă - poate fi accesată de la orice calculator pe bază de parolă 

!

Facturile dumneavoastră au un format clar și 
transparent și corespund nu doar prevederilor 
legale naționale, ci sunt și traduse în limba dorită 
de dvs. Astfel, ele pot fi utilizate direct pentru 
rambursarea taxelor.

Structura transparentă a facturii și emiterea 
facturii în 28 limbi este orientată spre procesele 
dvs. Incluzând multe informații detaliate, facturile 
respectă cerințele autorităților fiscale.

Factura electronică
Doriți să primiți facturile dvs. în format electro-
nic? Nicio problemă – cu noua factură electroni-că 
de la UTA.

Iată cum funcționează: Consultați pagina www. 
uta-romania.ro, în Contul de client UTA.  Acolo dați 
click pe meniul „Service Center”, la secțiunea
„Setări decontare” și treceți pur și simplu la fac-
tura electronică, după procesul de înregistrare, 
care nu este deloc complicat. Modificarea este 
implementată încă din următoarea zi de decon-
tare și veți fi informat imediat prin e-mail atunci 
când o factură este disponibilă pentru descărcare.

Serviciu online accesibil non stop
În Contul de client de pe www.uta-romania.ro puteți consulta în orice moment tran-

zacțiile decontate și nedecontate și puteți utiliza multe alte posibilități de raportare și 

analiză. De asemenea, puteți descărca în mod flexibil și independent datele dvs. de de-

contare și le puteți importa pentru propriile analize în sistemul de management al flotei,  

UTA Drive & Save®.

Avantajele dumneavoastră: 
• Transparentă

• Format clar

• Practică

• Optimizată în scopuri fiscale

• Tradusă în 28 limbi
•  Facturi în limba țării furnizoare și 

traduse în limba dvs.
•  Servicii de rambursări de taxe incl. 

trimiterea facturii către NIKOSAX 

•  Decontări în

valutele de plată stabilite

•  Serviciu central de reclamații

pentru facturi de la terți

(de ex., reparații)

•  Persoană de contact pentru întrebări

legate de factură în multe țări

europene

!
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Factura dvs. în detaliu

Ce documente sunt incluse în factura
dumneavoastră?
Facturarea se face separat pentru fiecare țară în parte

+  Lista tuturor livrărilor și serviciilor obținute în țara respectivă
(cu excepția serviciilor pentru care se percep taxele la beneficiar)

+ Statistica privind TVA cu explicarea totalului facturii în funcție de tipuri de taxe fiscale și cote de TVA

+ Cumularea produselor și serviciilor decontate, pentru mai multă claritate

+ Tranzacțiile detaliate sunt prezentate în cazul în care este necesar din punct de vedere fiscal

+ Cantitatea primită, inclusiv unitatea de măsură, prețul unitar și subtotalurile

+ Informații fiscale în limba țării furnizoare și eventual traduse în limba dumneavoastră

+ Toate sumele în valuta țării furnizoare și totalul în valuta de plată, dacă nu există alte acorduri

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Str. 1
63801 Kleinostheim

Hans Mustermann
Muster-Spedition
Teststrasse 55
99999 Musterstadt

rutcaFgnunhceR ă
rvil urtneP6102.01.13 sib negnutsieL dnu negnurefeiL rüF ări şi servicii până la 31.10.2016

Deutschland / Germania
muN / remmunsgnunhceRDP .muN / .rN-PA ăr factură Rechnungsdatum / Data facturii

99 99 99 9147166 31.10.2016

Produkt - Lieferort / Produs - Locul Beleg Nr. / Nr.
Chitanţă

Kfz -Kartennr. /
Vehicul -Nr card

Datum /
Data Menge / Cantitate

Einzelpreis /
Preţ unitar

Betrag Netto /
Sumă netă USt Betrag Brutto /

Sumă brută
RUERUERUE EUR% Art

Pos.
Nr.

0001 Diesel / Motorină ---                     --- ---   31.10.2016 LTR 84.769,95 0,9388 79.582,53 VO 15.120,5119,00 94.703,04
0002 Hochleistungs-Diesel / motorină de înaltă performanță ---                     --- ---   31.10.2016 LTR 44,07 0,9698 42,74 VO 8,1219,00 50,86
0003 Super, bleifrei E10 / Super, fără plumb E10 ---                     --- ---   31.10.2016 LTR 75,67 1,1891 89,98 VO 17,1019,00 107,08
0004 AdBlue / AdBlue ---                     --- ---   31.10.2016 LTR 2.564,79 0,4873 1.249,75 VO 237,4019,00 1.487,15
0005 Kfz-Zubehör / Accesorii auto ---                     --- ---   31.10.2016 PCE 4,00 7,3250 29,30 VO 5,5819,00 34,88
0006 Kfz-Reinigung / Spălare/curăţare auto ---                     --- ---   31.10.2016 PCE 4,00 27,8975 111,59 VO 21,1919,00 132,78
0007 Kfz-Sonstiges/Tankstelle / Altele/stație de alimentare ---                     --- ---   31.10.2016 PCE 6,00 8,6500 51,90 VO 9,9019,00 61,80
0008 Tunnelgebühr / Taxă de tunel ---                     --- ---   31.10.2016 PCE 2,00 12,7750 25,55 VO 4,8619,00 30,41
0009 Mautservices DEU / Servicii taxe de drum DEU ---                     --- ---   31.10.2016 PCE 2,00 1,7550 3,51 VO 0,6719,00 4,18
0010 Kfz-Reparatur/Wartung ohne USt / Reparaţii/întreţinere auto fără TVA ---                     --- ---   31.10.2016 PCE 1,00 -588,1800 -588,18 OS 0,000,00 -588,18
0011 Eurovignette / Eurovignette ---                     --- ---   31.10.2016 PCE 151,00 13,3907 2.022,00 OS 0,000,00 2.022,00
0012 Maut DEU Direktakzeptanz / Тaxă de drum DEU аcceptare directă în terminalul de plată ---                     --- ---   31.10.2016 PCE 8,00 21,9713 175,77 OS 0,000,00 175,77

Gesamtbetrag / Valoare totală 98.221,7782.796,44 15.425,33EUR
USt-Statistik / Statistică TVA

15.425,33 96.612,1881.186,85 19,00 VOEUR
0,00 1.609,591.609,59 0,00 OSEURSteuernummer / Cod fiscal

Hans Mustermann: 025/########  |  DE########
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG:  9204/179/50800 | USt-IdNr.: DE132070459

Seite / Pagină: 1USt-Arten: VO = Steuersatz voll; RE = Steuersatz reduziert; OS = Out of scope (kein USt-Ausweis möglich); RC = Reverse Charge (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers); SP = Region spezifischer Steuersatz. - Mengeneinheiten: LTR = Liter; PCE = Stück.
Tipuri de TVA: VO = Cotă de impozitare completă; RE = Cotă de impozitare redusă; OS = Out of scope; RC =Reverse Charge; SP = Cotă de impozitare specifică regiunii. - Unităţi de măsură pentru cantităţi: LTR = litru; PCE = bucată.

Produse obținute 
•  Prezintă o listă a 

serviciilor solicitate, inclusiv 
locul de livrare

Numărul bonului de livrare 
•  Permite compararea 

simplă cu documentele 
dvs. justificative

Datele dvs. de client 
•  Prezintă pe scurt 

informațiile de bază

Total 
•  Indică totalul brut 

inclusiv TVA sau 
totalul net în caz de 
taxare inversă

Data serviciului 
•  Indică data la care 

a fost prestat serviciul

Numărul de card al  
autovehiculului 
•  Atribuirea serviciului pt 

autovehiculul respectiv 

Preț unitar/ total net 
•  Indică prețul unitar sau 

totalul net, inclusiv condițiile 
dumneavoastră

Statistica privind TVA 
•  Explică în mod clar 

totalul facturii în funcție 
de diferitele tipuri de taxe 
fiscale și cotele de TVA
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Ce informații sunt incluse în 
factura dvs.?
Documentul defalcat: Informații detaliate
+  Prezentare detaliată a fiecărei tranzacții

+ Posibilitate flexibilă de sortare (de ex., în funcție de autovehicul, centru de cost, etc.)

+ Disponibilă în format electronic

+ Poate fi utilizat pentru analizele la nivel intern

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Str. 1
63801 Kleinostheim

Hans Mustermann
Muster-Spedition
Teststrasse 55
99999 Musterstadt

Justificări pentru poziţiile individuale
Pentru livrări şi servicii până la 31.10.2016 Num. PD Numărul decont. Data decont.

99 99 99 222222222 31.10.2016

Produs - Locul N.l.ac. sLd Nr. Chitanţă Km
Ediţia Cantitate

TVA
Preț unitar brut Valoare marfă

net Service net Condiții nete
speciale Total net Total brut Total net

Sume în curs de livrare în moneda țării sume in EUR

Total brut% TipData

Număr înmatriculare: --- --- :drac piT--- draC .rN

23.10.2016 Taxă de drumuri ITA Prestaţii adiacente - Canone Telepass 952026 ITA 0000043221610 0 9,00 PCE 22,00 VO EUR 1,2600 9,30 0,68 9,98 12,17 9,98 12,17
Total 12,179,98

Număr înmatriculare: TE ST 1 Nr. Card 706000#######29862 Tip card: MercedesService Card

07.10.2016 Тaxă de drum DEU аcceptare directă în terminalul de plată - ARAL 52110 DEU 0000042911078 0 1,00 PCE OS EUR 32,0800 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08
07.10.2016 Тaxă de drum DEU аcceptare directă în terminalul de plată - ARAL 52110 DEU 0000042911079 0 1,00 PCE OS EUR 1,6700 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67
10.10.2016 Тaxă de drum DEU аcceptare directă în terminalul de plată - SHELL 52110 DEU 0000042927104 0 1,00 PCE OS EUR 27,2200 27,22 27,22 27,22 27,22 27,22
10.10.2016 Тaxă de drum DEU аcceptare directă în terminalul de plată - SHELL 52110 DEU 0000042927105 0 1,00 PCE OS EUR 0,4000 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
20.10.2016 Тaxă de drum DEU аcceptare directă în terminalul de plată - SHELL 52110 DEU 0000043149864 0 1,00 PCE OS EUR 32,7900 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79
20.10.2016 Servicii taxe de drum DEU - Maut Direkt 99998 DEU 0000043149864 0 1,00 PCE 19,00 VO EUR 2,2410 1,88 1,88 2,24 1,88 2,24

Total 96,4096,04

Număr înmatriculare: TE ST 2 Nr. Card 706000#######29987 Tip card: MercedesService Card

05.10.2016 Eurovignette - Internet 90400 DEU 000102992651 0 1,00 PCE OS EUR 8,0000 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Total 8,008,00

Număr înmatriculare: TE ST 3 Nr. Card 706000#######29862 Tip card: MercedesService Card

24.10.2016 Accesul în sistemul pentru plata taxei de drum AUT - A8 - Irschenberg 852642 AUT 027180240 0 1,00 PCE 20,00 VO EUR 5,0000 4,17 4,17 5,00 4,17 5,00
Total 5,004,17

Număr înmatriculare: TE ST 4 Nr. Card 706000#######29862 Tip card: MercedesService Card

10.10.2016 Motorină - TOTAL,Wilnsdorf 3229 DEU 0372100 54860 66,01 LTR 19,00 VO EUR 1,0789 59,85 0,50 -2,50 57,85 68,84 57,85 68,84
13.10.2016 Motorină - ARAL,Rottendorf-Dettelburg 28791 DEU 0037811 59000 30,02 LTR 19,00 VO EUR 1,0889 27,47 0,16 -1,11 26,52 31,56 26,52 31,56
24.10.2016 Super, fără plumb E10 - OMV,Weiden 9641 DEU 00002408 3945 43,00 LTR 19,00 VO EUR 1,4291 51,64 0,92 52,56 62,55 52,56 62,55
24.10.2016 Motorină - ARAL,In der Holledau West 8928 DEU 0011539 59700 50,00 LTR 19,00 VO EUR 1,3390 56,26 0,34 -1,85 54,75 65,15 54,75 65,15
25.10.2016 Motorină - JET,Rosenheim 5482 DEU 0466733 60000 98,00 LTR 19,00 VO EUR 1,1090 91,33 0,77 -2,06 90,04 107,14 90,04 107,14
27.10.2016 Motorină - SHELL,Hofheim am Taunus-Wallau 26258 DEU 00005485 60630 40,00 LTR 19,00 VO EUR 1,1790 39,63 0,33 -0,84 39,12 46,55 39,12 46,55

Total 381,79320,84

Abrevieri:  sLd = ţara de furnizare a serviciului; uLd = ţara de impozitare a TVA conform Package 2010 - Tipuri de TVA: VO = Cotă de impozitare completă; RE = Cotă de impozitare redusă; OS = Out of scope; RC =Reverse Charge; SP = Cotă de impozitare specifică regiunii. - Unităţi de măsură pentru cantităţi: LTR = litru; PCE = bucată.

Numărul autovehiculului și cardului 
•  Sortează în mod clar costurile pentru 

fiecare autovehicul conform cerințelor 
dvs. și oferă o imagine de ansamblu a 
costurilor pentru fiecare autovehicul

Țara prestatoare 
a serviciilor, din 
punct de vedere 
fiscal 
•  Indică țara în care a 

fost prestat serviciul

Taxele de service  
și condițiile 
•  Precizează condițiile 

și taxele suportate 
pentru service

Informații privind 
TVA-ul 
•  Specifică dacă 

suma este netă sau 
brută și 
eventual cota de TVA 

Sume 
•  Precizează sumele totale 

pentru fiecare autovehicul 
în valuta de plată

Sume în moneda 
națională a țării 
furnizoare 
•  Prezintă totalul net 

și brut

Numărul documen-
tului justificativ și 
numărul de km la 
bord 
•  Oferă parametri 

importanți pentru 
controale 

Produse obținute 
•  Prezintă o listă a 

serviciilor solicitate, 
inclusiv locul de 
livrare
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Ce documente sunt incluse în 
factura dvs.?
Sumar de plată: Totul dintr-o singură privire
+ Prezentare generală

+ Total pentru fiecare țară furnizoare

+ Total pentru toate țările

+ Modalități de plată convenite

+ TCC pe verso

UTA este alături de dvs. - partenerul dvs. competent și în materie de decontări.
Persoana dvs. de contact vă stă la dispoziție pentru eventualele întrebări pe tema decontării - sunați la numărul: +40 21 306 59 00

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Str. 1 63801 Kleinostheim

99 99 99
Hans Mustermann
Muster-Spedition
Teststrasse 55
99999 Musterstadt

On-Board Unit for Scandinavia
In Norway, all commercial vehicles
with a gross vehicle weight over 3.5
tonnes must have an on-board unit
to settle road tolls. The BroBizz®
box is an OBU that can do even
more. Details are available at
www.uta.com/en_brobizz-box.

Ţara de livrare Număr factură Sumă totală inclusiv TVA
în moneda națională

Sumar (Nu este valabil pentru recuperarea TVA-ului)
Pentru livrări şi servicii până la 31.10.2016

Condiții
incl. TVA

EUR

Valoare totală
TVA exclus

EUR

TVA

EUR

Valoare totală
incl. TVA

EUR

Vă rugăm indicați plata cu această referință.

iulutnoced ataDDP .muN Numărul decont.
99 99 99 222222222 31.10.2016

1594812TUA 11,108.2RUEairtsuA 2.334,29 2.801,11466,82
6222101LEB 52,193.05RUEaigleB -5.605,89 42.936,88 50.391,257.454,37
881066EHC Elveţ 14,767.22FHCai 21.676,59 21.676,590,00
859164EZC 48,660.064KZCaiheC 14.829,31 17.714,032.884,72
6617419UED 77,122.89RUEainamreG -2.746,70 82.796,44 98.221,7715.425,33
284906PSE 86,869RUEainapS -17,40 800,54 968,68168,14
7836112ARF Franţ 26,574RUEa 396,34 475,6279,28
171251RBG 74,762.1PBGeinatirB aeraM 1.438,28 1.450,3312,05
927862NUH 00,943.59FUHairagnU 254,73 323,5268,79
478293ATI 71,21RUEailatI 9,98 12,172,19
199329XUL 46,616RUEgruobmexuL -7,87 529,37 616,6487,27
699649DLN Ță 00,211RUEsoJ ed elir 112,00 112,000,00
234262LOP 69,131.901NLPainoloP -266,28 21.558,11 26.395,334.837,22

Sub-total 31.486,18 221.159,04-8.644,14 189.672,86

-43.767,79Rambursarea TVA NIKOSAX A/S
Suma totală 177.391,25

În virtutea condiţiilor de plată convenite cu dumneavoastră, rezultă următoarea planificare a plăţilor:
167.458,35 EURSe prelevează în data de 30.11.2016Alte genuri de marfă }

2.801,11 EURSe prelevează în data de 30.11.2016Taxă drum (AUT) }

7.237,85 EURSe prelevează în data de 30.11.2016Taxă drum (BEL) }

12,17 EURSe prelevează în data de 30.11.2016Taxă drum (ITA) }

-298,18 EURCompensăm sumele /transferăm soldul.service atelier MB }

179,95 EURSe prelevează în data de 10.12.2016Taxă drum (DEU) }

Prelevările au loc prin debitare directă SEPA (referinţă mandat: 604884.001) de pe contul dumneavoastră
DE84666500850000753637 / 000000000000, Musterbank. Numărul nostru de identificare creditor este:
DE06UTA00000010046. Vă rugăm să asiguraţi acoperirea necesară pentru contul dumneavoastră.

Informațiile bancare înregistrate la noi sunt:  444 444 444, Cod bancar: 99999999, 7433, SWIFT: 000000000000,
IBAN: DE84666500850000753637, Musterbank  .

Informații cu privire la facturare
Conform punctul 11 AGB (TCU) înscrise pe verso suma totală care urmează a fi decontată se consideră a fi aprobată, dacă într-un interval de 2
luni de la data de emitere a decontului nu sunt prezentate în scris către UTA reclamaţii însoţite de o motivare completă.
Adresă de contact în caz de întrebări
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG,     Heinrich-Eckstein-Str. 1,     63801 Kleinostheim
Tel.: +49 6027 509 669,     Fax: +49 6027 509 77669,     E-mail: sales@uta.de

Pagină: 1

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Str. 1
63801 Kleinostheim

Subtotaluri pentru fiecare 
țară furnizoare 
•  Indică suma țării 

furnizoare respective în 
moneda națională

•  Suma totală pentru livrări și 
servicii în intervalul de timp 
specificat 

Planul plăților 
•  Include o listă a condițiilor 

de plată stabilite și a infor-
mațiilor privind plățile

•  Asigură o mai bună 
transparență, precizând clar 
termenul de plată

Informații  
suplimentare
•  Oferă informații 

actuale și utile

Subtotaluri  
pentru fiecare țară  
furnizoare
•  eventual convertită 

în valuta de plată 
stabilită

Rambursarea taxelor
•  Apelând la serviciile 

NIKOSAX, din suma de 
plată se scade suma 
cuvenită din rambursarea 
taxelor printr-o notă de 
credit direct 




