
Dlaczego warto sprawdzać numery NIP?  

Czym jest NIP Inspektor?  

NIP Inspektor® to program komputerowy umożliwiający proste, szybkie i bezpieczne spraw-
dzenie numerów NIP Twoich vatowskich kontrahentów. Już nie musisz tracić czasu, aby 
sprawdzać numery NIP na stronie Ministerstwa Finansów lub VIES.  

Twój NIP Inspektor® zrobi to za Ciebie! 

Jak sprawdzić numer NIP kontrahenta?  

NIP Inspektor 

Numer NIP polskiego kontrahenta możesz sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, 

a numer NIP kontrahenta z Unii Europejskiej, możesz zweryfikować w serwisie VIES, ale bezpieczniej 

i szybciej byłoby skorzystać z NIP Inspektora®, który wykona sprawdzenie dokładnie w tych samych 

serwisach, ale w sposób automatyczny. 

Przykładowo, chcąc sprawdzić 100 numerów NIP polskich kontrahentów oraz 10 numerów kontra-

hentów z Unii Europejskiej…   

Ręcznie potrzebujesz około 3 godzin albo możesz skorzystać z NIP Inspektora®, który sprawdzi 

wszystko za Ciebie i stworzy szczegółowe raporty w niecałe 3 minuty! 

Wystarczy wykonać 3 proste czynności, a NIP Inspektor® sam masowo sprawdzi numery NIP: 

1. Potwierdzasz prawo do odliczania VAT  

2. Potwierdzasz prawo do  zastosowania 0% w WDT  

3. Potwierdzasz prawo do  zastosowania odwrotnego obciążenia  

4. Potwierdzasz prawo do nieopodatkowania transakcji w Polsce  

5. Wykazujesz tzw. „należytą staranność”  

6. Unikasz niepotrzebnych sankcji karno-skarbowych  
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Jak działa NIP Inspektor®? 

Program sam łączy się z serwisem Ministerstwa Finansów i sprawdza Numery Identyfikacji Podatko-

wej polskich kontrahentów. Kiedy program wykryje numer NIP zagranicznego podmiotu, łączy się automatycznie z 

systemem VIES zapewniając weryfikację nume-

rów NIP Twoich kontrahentów z Unii Europejskiej. 

Na bieżąco na ekranie otrzymujesz informacje o wyni-

kach weryfikacji – od razu widzisz, czy wśród Twoich 

kontrahentów są firmy niezarejestrowane jako podatnicy 

VAT czynni lub podmioty zarejestrowane jako podatnicy 

zwolnieni.  

Po skończonym sprawdzeniu, NIP Inspektor® automa-

tycznie 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.  

Raport szczegółowy 
zawiera zrzut z ekranu 
ze strony internetowej 

Ministerstwa Finansów z 
potwierdzeniem statusu 

sprawdzenia. 
Na raporcie podsumowującym możesz obejrzeć staty-
styki i listę wykonanych sprawdzeń. 

Każdy raport zapisywany jest 

do pliku pdf – stanowi on dla 

Ciebie trwały dowód na wy-

padek kontroli.  

Jak wypróbować NIP Inspektora®? To proste… 

Masz pytania?  

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 

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:  

Doradca podatkowy nr wpisu 11010, Marcin Madej: marcin.madej@nip-inspektor.pl 

Widok główny programu pokazuje listę Twoich kontrahen-
tów, numery NIP oraz diagramy i mapę.  


