
Albarà
Data
Albarà

Responsable del projecte
Unitat Bàsica (1): CODI CTT -

Concepte pel qual s'ha de facturar 

Forma de pagament

Base imposable Xec   Transferència

IVA              % Altres

Total factura

Termini de pagament:   Dies des de la data de la factura Data de venciment

Dades fiscals del client

Nom  (2)

Adreça fiscal (3)

Població Codi postal

País NIF/VAT number

Altres dades necessàries per donar d'alta el client quan és nou

Estranger no comunitari  Estranger comunitari   Empresa públ. o privada   Inst. s. ànim de lucre

Adminstració pública:     Central Generalitat de Catalunya  Altres autonomies     Local

Centre de recerca Entitat corporativa de la UPC També és proveïdor de la UPC

Enviament de la factura original: 

  Al client   Via correu electrònic

  Al Professor responsable o departament(4)   Via correu ordinari

Adreça (5)

Població Codi postal País

A l'atenció de (6)

Telèfon Correu electronic

El professor declara que el servei, l'assistència tècnica o la consultoria ha estat realitzada o en el seu cas, 
declara que és factura en concepte de bestreta o provisió de fons.
Recordeu que les dades del client tenen transcendència fiscal i que cal assegurar-vos que són correctes.

(1) És el codi de la Unitat Bàsica a la qual vàreu assignar el projecte quan es va donar 
d'alta en el CTT.
(2) Heu d'emplenar el nom complet sense abreviatures. Si és una persona física, heu 
d'especificar-ne el nom i els dos cognoms. 
(3) Assegureu-vos que l'adreça és l'adreça fiscal. No té per què coincidir amb l'adreça so-
cial ni amb l'adreça on s'hagi de trametre la factura.
(4)  Marqueu-lo si voleu lliurar la factura personalment al client.
(5) Només empleneu aquestes dades si l'adreça a la qual s'ha de trametre la factura és di-

Nom       ferent de l'adreça fiscal.
Data (6) Si la factura s'ha d'adreçar a alguna persona en concret, especifiqueu-la aquí.

Import Moneda

Signatura del responsable
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