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Dlaczego warto sprawdzać numery NIP? 
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Jeszcze kilka lat temu wydawało się to nieprawdopodobne, ale teraz to Ty możesz ponosić
konsekwencje tego, że Twój kontrahent jest nieuczciwy.

Transakcja zawarta nawet w dobrej wierze, może skończyć się dla Ciebie negatywnymi
konsekwencjami z uwagi na zasadę tzw. solidarnej odpowiedzialności.

W ostatnich miesiącach, przez nieuwagę, wiele przedsiębiorstw wpadło w niepotrzebne kłopoty
poprzez nieświadome uczestniczenie w tzw. karuzelach VAT i zarzuty ze strony organów
skarbowych o niedochowanie należytej staranności przy kalkulacji VAT.

Jak się przed tym chronić? 

Pierwszym krokiem powinna być weryfikacja numerów NIP Twoich VATowskich
kontrahentów i sprawdzenie, czy są oni zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. 

Jak tego dokonać? 



Jak sprawdzać numer NIP kontrahenta? 
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Numer NIP polskiego kontrahenta możesz sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów, a numer NIP kontrahenta z Unii Europejskiej, możesz zweryfikować w serwisie VIES.

Sprawdzenie takie wymaga jednak sporo czasu i cierpliwości. 

Możesz również skorzystać z NIP Inspektora® i w trzech szybkich krokach uchronić swoją

firmę przed negatywnymi konsekwencjami nieprawidłowego odliczenia VAT lub zarzutami ze
strony władz skarbowych o niedochowanie należytej staranności. Jednocześnie oszczędzisz
sporo czasu i pieniędzy – wybierz opcję dopasowaną do Twoich potrzeb.



Pozwól NIP Inspektorowi® wykonać pracę za Ciebie, a przy tym 
oszczędź czas, środki i zapewnij sobie bezpieczeństwo
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Załaduj plik z listą 
numerów NIP. Naciśnij ten 

przycisk, a 
NIP Inspektor 
sam 
rozpocznie 
pracę za 
Ciebie.

Po kilku chwilach NIP 
Inspektor utworzy 
dla Ciebie raport z 
weryfikacji.



Czym jest NIP Inspektor®? 
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Projektując NIP Inspektora® naszym celem było

stworzenie narzędzia przyjaznego w obsłudze,
przejrzystego, bezpiecznego, a co najważniejsze
spełniającego potrzeby każdej firmy.

Dlatego też, w NIP Inspektorze® większość

czynności odbywa się automatycznie, a Twoja rola
ogranicza się do załadowania danych i wybrania
czasu, kiedy chcesz, aby program wykonał za Ciebie
całą pracę!

Proste menu spowoduje, że od razu poczujesz się,
jakbyś korzystał z niego od zawsze – w

projektowaniu NIP Inspektora® uczestniczyli

zarówno księgowi, jak i doradcy podatkowi z
wieloletnim doświadczeniem.



Jak działa NIP Inspektor®? 
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Program sam łączy się z serwisem Ministerstwa
Finansów i sprawdza Numery Identyfikacji
Podatkowej polskich kontrahentów.

Kiedy program wykryje numer NIP zagranicznego
podmiotu, łączy się automatycznie z systemem VIES
zapewniając weryfikację numerów NIP Twoich
kontrahentów z Unii Europejskiej.

Na bieżąco na ekranie otrzymujesz informacje o
wynikach weryfikacji – od razu widzisz, czy wśród
Twoich kontrahentów są firmy niezarejestrowane jako
podatnicy NIP czynni lub podmioty zarejestrowane,
jako podatnicy zwolnieni.



Jak działa NIP Inspektor®? 
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Po skończonym sprawdzeniu, NIP Inspektor®
automatycznie tworzy raporty – nie musisz nic
robić!

Każda weryfikacja jest trwale oznaczona co do czasu
(dnia i godziny) jej przeprowadzenia. Na dowód
sprawdzenia, dla każdego numeru NIP
weryfikowanego poprzez serwis Ministerstwa
Finansów otrzymujesz zrzut ekranu ze strony
internetowej Ministerstwa Finansów lub numer
unikalnego zapytania przesłanego na serwis VIES.

Każdy raport zapisywany jest do pliku pdf – stanowi
on dla Ciebie dowód w razie kontroli.

Na raporcie podsumowującym możesz obejrzeć statystyki i listę 

wykonanych sprawdzeń

Raport szczegółowy zawiera

zrzut z ekranu ze strony

internetowej Ministerstwa

Finansów z potwierdzeniem

statusu sprawdzenia



Jak pobrać NIP Inspektora®? To proste… 
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Wejdź na www.nip-inspektor.pl

Przejdź do sekcji Pobierz i pobierz wersję próbną

Przejdź do sekcji Zamów, wybierz interesujący Cię
pakiet i prześlij do nas Zamówienie

Wprowadź otrzymany klucz licencyjny i zacznij
korzystać

http://www.nip-inspektor.pl/


Masz pytania? 
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Wejdź na www.nip-inspektor.pl

Przejdź do FAQ – tam znajdziesz odpowiedzi na
najbardziej nurtujące Cię pytania

Napisz do nas: kontakt@nip-inspektor.pl

Skontaktuj się z naszym specjalistą:
Marcin.Madej@nip-inspektor.pl
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