
RESTAURANT VE MARKET ÜYELERİMİZ

 • POS cihazından çıkan slipteki tarih ile düzenlediğiniz faturaya yazılacak tarih aynı olmalıdır.

 • Düzenlediğiniz fatura okunaklı doldurulmalıdır. Matrah/kdv/genel toplam vb. tüm detaylar düzgün şekilde yazılmalıdır.

 • Düzenlediğiniz faturaya mutlaka kaşe basılıp işletme yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.

 • Düzenlediğiniz fatura açıklamasına yazılacak ibare; Restaurantlar için “Yemek Bedeli”

           Market  ve Pastaneler için “Tüketime Hazır Gıda Bedeli” olmalıdır.

        • Düzenlediğiniz fatura üzerine Multinet’e ait bilgiler (ünvan, adres, vergi no vb.) eksiksiz ve düzgün yazılmalıdır.

 • Eğer düzenlediğiniz fatura üzerinden değişiklik veya düzeltme yapılacak ise, faturaya “Düzeltme Tarafımızdan Yapılmıştır”   

    yazılarak ikinci defa kaşe ve imza yapılmalıdır.

MULTIGIFT GEÇEN ÜYELERİMİZ 

 • Normal satışlar ve aynı yardım satışları için ayrı ayrı fatura düzenlenmelidir.

 • Aynı yardım satışlarında satışa uygun KDV’li fatura kesilmelidir. 

 • POS cihazından çıkan KDV oranına göre, her bir KDV oranı için ayrı ayrı fatura düzenlenmelidir.

 • Düzenlediğiniz fatura açıklamasına “MultiGift Bedeli” yazılmalıdır. 

 • MultiGift için POS cihazından çıkan slipteki tarih ile faturaya yazılacak tarih aynı olmalıdır.

 • Düzenlediğiniz fatura üzerine Multinet’e ait bilgiler (ünvan, adres, vergi no vb.) eksiksiz ve düzgün yazılmalıdır.

 • Düzenlediğiniz fatura okunaklı doldurulmalıdır. Matrah/kdv/genel toplam vb. tüm detaylar düzgün şekilde yazılmalıdır.

 • Düzenlediğiniz faturaya mutlaka kaşe basılıp işletme yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.

        • Eğer düzenlediğiniz fatura üzerinden değişiklik veya düzeltme yapılacak ise, faturaya “Düzeltme Tarafımızdan Yapılmıştır”   

    yazılarak ikinci defa kaşe ve imza yapılmalıdır.

MULTITRAVEL ÜYELERİMİZ 

 • Web’den (MultiTravel internet sitesinden) fatura kes işlemi yapılan tarih ve çıkan seri numarası ile faturaya yazılacak tarih ve seri   

           numarası aynı olmalıdır.

 • Web’den (MultiTravel internet sitesinden) alınan barkodlu fatura çıktısı matbu faturaya eklenmelidir.

 • E-Fatura düzenlerken açıklama alanına; konaklama tarihi, müşteri kart numarası ve müşterinin ismi not olarak yazılmalıdır.

 • Düzenlediğiniz fatura üzerine Multinet’e ait bilgiler (ünvan, adres, vergi no vb.) eksiksiz ve düzgün yazılmalıdır.

 • Düzenlediğiniz fatura okunaklı doldurulmalıdır. Matrah/kdv/genel toplam vb. tüm detaylar düzgün şekilde yazılmalıdır.

 • Düzenlediğiniz fatura üzerine Multinet’e ait bilgiler (ünvan, adres, vergi no vb.) eksiksiz ve düzgün yazılmalıdır.

 • Eğer düzenlediğiniz fatura üzerinden değişiklik veya düzeltme yapılacak ise, faturaya “Düzeltme Tarafımızdan Yapılmıştır”   

    yazılarak ikinci defa kaşe ve imza yapılmalıdır.

Faturalarınızı Düzenlerken

Değerli Üyemiz,

Faturalarınızı düzenlerken aşağıdaki noktalara dikkat etmenizi rica ederiz.
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