
 

 

 

 

 

 

 

 

Wysyłanie plików PDF i standardy jakościowe obowiązujące dla rachunków 
 
 

 
Szanowny Dostawco! 

 

Jednym z głównych celów koncernu BASF jest stały rozwój i poprawa współpracy z naszymi 

dostawcami. W związku z tym chcemy prosić Państwa o pomoc w tych staraniach, co ma polegać na 

przysyłaniu do nas w przyszłości rachunków w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej i 

jednoczesnym przestrzeganiu naszych wiążących standardów jakościowych. 
 

Przesyłanie rachunków w formacie PDF gwarantuje Państwu oprócz istotnych oszczędności kosztowych 

również szybki transfer dokumentów i pomaga nam zoptymalizować czas przetwarzania Państwa 

rachunków. 
 

Aby również Państwa firma mogła skorzystać z tych atutów, prosimy o przestrzeganie wskazówek 

umieszczonych w załączonym informatorze i wysyłanie rachunków wyłącznie na adres e-mail właściwy 

dla danej spółki. Nieprzestrzeganie standardów jakościowych może prowadzić do znaczących opóźnień 

przy płatnościach. 
 

Przed wysłaniem rachunków PDF do spółek koncernu BASF prosimy o sprawdzenie, czy ta metoda jest 

prawnie dozwolona w danym kraju odbiorcy. W załączniku znajdą Państwo listę spółek koncernu BASF 

akceptujących rachunki PDF. 
 

W takim przypadku niniejsze pismo stanowi aż do odwołania pisemną zgodę koncernu BASF oraz 

wszystkich spółek wymienionych w instrukcji na odbieranie rachunków w formacie PDF. Z tego powodu 

to pismo należy w razie potrzeby dołączyć do swojego archiwum dokumentów. 
 

Należy pamiętać, że jakość rachunków i kanał wejściowy dla rachunków stanowią istotną część naszej 

oceny dostawców. 
 

Dziękujemy za Państwa pomoc. 
 
 

 
Serdecznie pozdrawiamy 

 
 
 
 

 

Martin Reiner Tom van Dijck 
Head of Accounts Payable Head of Procurement Hub Coordination Europe 
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