
Poznaj narzędzie, które ułatwi Twoją pracę.

Każda firma w Polsce ma 
obowiązek sprawdzania statusu 
VAT swoich kontrahentów. 
NowelizacjaNowelizacja ustawy o VAT pozwala na wykreślanie 
podatników z rejestru bez informowania ich o tym. 
Organy podatkowe usuwają z rejestru kilkadziesiąt 
tysięcy podmiotów rocznie. Warto sprawdzić, czy Twoi 
kontrahenci nie znajdują się wśród nich.

Ogranicz ryzyka związane z przepisami o odpowie- 
dzialności podmiotów zbiorowych.

Dochowaj należytej staranności.
Zyskaj czas i oszczędź pieniądze.

Co jeszcze zyskujesz?

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
sprawdzenie kontrahentów 

jest automatyczne i trwa
 kilka minut

BEZPIECZEŃSTWO
unikasz pułapki wpadnięcia 

w karuzelę vatowską 
i rozliczenia nienależnego 

VATu

PROSTA OBSŁUGA
panel użytkownika jest 

prosty i intuicyjny
- zobacz video!

KOMPLEKSOWOŚĆ 
weryfikuj kontrahentów 
w oparciu o wszystkie 
dostępne informacje

VATchecker.pl jest narzędziem zaprojek-
towanym przez doradców podatkowych 
z wieloletnim doświadczeniem w pracy 
w największych firmach doradczych na 
świecie.  

Umożliwia kompleksową weryfikację kon-
trahentów zgodnie z proponowaną przez 
Ministerstwo Finansów metodyką  
w zakresie oceny dochowania należytej 
staranności przez nabywców towarów 
w transakcjach krajowych.   

Wszystkie niezbędne informacje o Twoich kontrahentach w jednym miejscu!

Dostęp testowy przez 30 dni zupełnie gratis.
Ty decydujesz jak długo korzystasz.

www.VATchecker.pl



Oszczędzaj czas.
Weryfikacja tysiąca kontrahentów

trwa kilka minut.

VATchecker.pl jest narzędziem 
webowym – do wykorzystania 
na komputerze, tablecie 
lub smartfonie.
Łatwe logowanie i intuicyjna obsługa… Vatchecker.pl 
odczytuje pliki JPK, .xls oraz dane wprowadzane 
manualnie.

Wystarczy,Wystarczy, że upuścisz plik z komputera we wskaza-
nym miejscu na ekranie przeglądarki. System resztę 
wykona sam, a Tobie zostanie przedstawiony raport 
z możliwością wydruku lub pozyskania dalszych infor-
macji o wybranych podmiotach. W prosty sposób 
budujesz i kontrolujesz historię wszystkich kontra-
hentów.

Sprawdzenie formalnego statusu kontrahenta możliwe jest w zakresie następujących kryteriów: 

•  Rejestracji kontrahenta w KRS / CEIDG
•  Rejestracji podatnika do VAT (także w systemie VIES)
•  Wskazania adresu siedziby kontrahenta wraz z podglądem Street View
•  Aktualnego wyciągu z wpisu kontrahenta do KRS

Jak działa VATchecker.pl?

Masz pytania? 

Testuj przez 30 dni za darmo. 
Bez zobowiązań.

Piotr Bardadyn 
Account Manager

TLS Tax Technology Sp. z o.o.
Legnicka Business House

ul. Legnicka 56
54-204 Wrocław

E: piotr@vatchecker.pl

www.VATchecker.pl

T: + 48 663 205 249

TO PROSTE - ZALOGUJ SIĘ NA SWOJE 
INDYWIDUALNE KONTO

WGRAJ PLIK Z NUMERAMI NIP 
KONTRACHENTÓW

UZYSKAJ WYGENEROWANY RAPORT 
Z AKTUALNYM STATUSEM PRZEDSIĘBIORCY


