
Електронно фактуриране 
Лесно и Бързо



Какво е електронна фактура?
Накратко, 
това представлява изпращане по имейл на фактура като pdf файл, подписан 
електронно.

Електронният подпис:

Гарантира целостта на фактурата
Позволява проверка автентичността на издателя на документа 
Осигурява законово съотвествие

Край на хартиените фактури,  
фактурите по пощата, сканирането на документи!

Коментари от наши клиенти

"Ние се включихме към новата инициатива 
и не съжаляваме за това. Това решение 
е ефективно и удобно, ние сме повече от 
доволни от него."

"Това е много по-бързо и документите не 
се губят по пощата. Благодарим ви, че ни 
предложихте такова решение."

"Когато Солвей ни предложиха 
електронни фактури, приехме 
без колебание. Това модерно 
решение има само преиму-
щества: ускорява трансфера 
между услуги с цел валидация и 
проверка, позволява директно 
електронно архивиране и 
елиминира цялата хартиена 
работа, ето защо е и много по-
екологично."



Защо да изберете електронно фактуриране?

Съответства на законовите и фискалните изисквания
Това решение е гарантирано чрез използването на сертифициран електронен подпис. 
То също отговаря на Европейска Директива 2001/115/ЕС.

Лесно и бързо
Просто се обърнете за информация към Вашия обичаен контакт в Солвей, който ще 
предприеме  необходимите мерки.

Спестявате до 65% * от  Вашите разходи за обработка на фактури

Средни разходи за хартиени фактури : 15,70€

Средни разходи за електронни фактури : 5,50€

Данни 
входяща 

поща
Плащане    Архивиране Уреждане на

спорове
0,9 - 1,10€ 2,80 - 4,80€ 1,50 - 2,20€ 1,80 - 2,50€

Въвеждане  

1,40 - 3,00€

0€ 1,10 - 2,00€ 0 - 0,80€ 0,90 - 2,00€

Данни 
входяща 

поща
Плащане    Архивиране Уреждане на

спорове

Проверка 

1,40 - 3,00€

Въвеждане  

0- 1,00€

Проверка 

1,20 - 2,00€

Пестите време и опростявате Вашите работни процеси
Вашите фактури се изпращат веднага по имейл в електронен формат. Това опростява 
в значителна степен тяхното приемане, прехвърляне, архивиране и консултиране.



Solvay Business Services
Solvay S.A
Rue de Ransbeek, 310
1120 Bruxelles
Belgique
T: +32 2 264 2111
F: +32 2 264 3061

www.solvay.com

В случай, че проявявате интерес към получаването на електронни 
фактури, моля свържете се с Вашия Администратор по Обслужването 

на Клиенти или изпратете имейл на адрес eInvoicing@solvay.com




