Poznaj narzędzie,
które ułatwi Twoją pracę.

Każda firma w Polsce ma obowiązek
sprawdzania statusu VAT
swoich kontrahentów.
Dochowaj należytej staranności.

Weryfikuj rachunki bankowe.

Twórz historię swoich
kontrahentów.

VAT

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek sprawdzania
został rozszerzony również na rachunki bankowe.
Dokonanie przelewu na rachunek niezgłoszony
w Białej Liście Podatników może skutkować
sankcjami podatkowymi.
VATchecker.pl jest narzędziem zaprojektowanym przez
doradców podatkowych. Umożliwia kompleksową
weryfikację kontrahentów zgodnie z proponowaną przez
Ministerstwo Finansów metodyką w zakresie oceny
dochowania należytej staranności. Weryfikuje rachunki
bankowe zgodnie z Białą Lista Podatników.

RACHUNKI BANKOWE

BIAŁA LISTA

VATchecker.pl jest niezależnym od systemów finansowo-księgowych
narzędziem webowym, nie wymagającym instalacji
na Twoim komputerze.

SAP

Zintegruj VATCHECKER ze swoim
systemem SAP - uniknij kosztownych wdrożeń.

Wszystkie niezbędne informacje o Twoich kontrahentach w jednym miejscu!
Dostęp testowy przez 30 dni zupełnie gratis.
Ceny już od 80 zł netto miesięcznie.

www.VATchecker.pl

BEZPIECZEŃSTWO
unikasz pułapki wpadnięcia w karuzelę vatowską
i rozliczenia nienależnego VATu.

PROSTA OBSŁUGA
panel użytkownika jest prosty i intuicyjny
- zobacz video!

Weryfikacja tysiąca
kontrahentów trwa kilka minut.

Korzystaj przez 30 dni za darmo.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
sprawdzenie kontrahentów jest automatyczne
i trwa kilka minut.

Łatwe logowanie i intuicyjna obsługa. VATchecker.pl odczytuje
pliki JPK, .xls, paczki przelewów oraz dane wprowadzane manualnie.
Wystarczy, że upuścisz plik z komputera we wskazanym miejscu
na ekranie przeglądarki. System resztę wykona sam, a Tobie
zostanie przedstawiony raport z możliwością wydruku lub
pozyskania dalszych informacji o wybranych podmiotach.
W prosty sposób budujesz i kontrolujesz historię
wszystkich kontrahentów.

Bez zobowiązań.

Jak działa VATchecker.pl?
ZALOGUJ SIĘ

WGRAJ PLIK

WERYFIKUJ

UZYSKAJ
WYGENEROWANY RAPORT

na swoje indywidualne konto.

z numerami NIP kontrahentów.

kontrahentów w oparciu
o wszystkie dostępne informacje.

z aktualnym statusem przedsiębiorcy.

Sprawdzenie formalnego statusu kontrahenta możliwe jest w zakresie następujących kryteriów:
•

Rejestracji kontrahenta w KRS / CEIDG.

•

Wskazania adresu siedziby kontrahenta wraz z podglądem Street View.

•

Rejestracji podatnika do VAT (także w systemie VIES).

•

•

Statusu rachunków bankowych pod kątem ich obecności
w systemie KAS.

Aktualnego wyciągu z wpisu kontrahenta do KRS.

Masz pytania?
Piotr Bardadyn
Account Manager
T: + 48 663 205 249
E: piotr@vatchecker.pl
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