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Istota rozwiązania SNP NIP Checker

Celem produktu NIP Checker od SNP Poland jest umożliwienie sprawdzania numerów NIP, w bazach 

Ministerstwa Finansów/ Unii Europejskiej w celu wykrywania nieaktywnych i zwolnionych podatników 

VAT oraz niepoprawnie wprowadzonych numerów NIP.

 Jest to konieczne, gdyż od stycznia 2017 r. z ewidencji VAT zniknęło kilkadziesiąt tysięcy podatników 

(usuniętych przez Urzędy Skarbowe). W dodatku organy podatkowe rozpoczęły już automatyczną analizę 

plików JPK_VAT i jednym z trzech głównych testów wykonywanych na plikach jest identyfikacja transakcji 

zakupu, w których faktury zostały wystawione przez podmioty niezarejestrowane jako czynni podatnicy VAT.

 Konsekwencje działania fiskusa może ponieść każdy, kto przeprowadza transakcje na rynku. Jeżeli kontrahent 

nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, lub jest zarejestrowany jako podmiot zwolniony z VAT firmie grożą 

konsekwencje skarbowe.
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Problemy związane ze sprawdzaniem NIP

 Ministerstwo Finansów udostępniło system, w którym ręcznie można sprawdzić numer NIP. Trzeba wykonać to 

manualnie, przepisując kolejno sprawdzane numery na stronie WWW ministerstwa.

 Sprawdzenie bazy kontrahentów dużych firm ręcznie jest bardzo pracochłonne i łatwo w takim wypadku o 

pomyki i przeoczenia.

 W przypadku importu w ramach UE sprawdzać należy dodatkowo w bazach UE.

 Ponieważ zmiany w bazach Ministerstwa Finansów mogą następować każdego dnia, czynność sprawdzenia 

powinno się powtarzać okresowo.
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Propozycja rozwiązania problemu

 SNP NIP Checker pozwala na automatyzację procesu sprawdzania kontrahentów z użyciem numerów NIP

 Sprawdzenia dokonuje się bezpośrednio z poziomu systemu SAP korzystając z danych finansowych tam 

zgromadzonych/ tam przetwarzanych

 Sprawdzać automatycznie można:

 Pliki JPK_VAT

 Dane podstawowe dostawców/ odbiorców/ partnerów biznesowych

 Podane ręcznie listy numerów VAT (mogą być wczytane z pliku)

 Inne miejsca w systemie (rozszerzenie użytkownika)

 Sprawdzenie następuje:

 W bazach Ministerstwa Finansów dla numerów NIP

 W bazach Unii Europejskiej dla numerów VAT-UE
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Propozycja rozwiązania problemu

 NIP Checker pozwala na automatyczne blokowanie dostawców/ odbiorców/ partnerów biznesowych z 

niepoprawnymi wartościami NIP/ VAT UE

 NIP Checker udostępnia interfejs programistyczny API pozwalający na dodanie sprawdzenia NIP także w 

innych miejscach systemu SAP.  Można go łatwo zintegrować np. z:

 Wystawianiem zamówień do dostawców

 Fakturowaniem dostawców

 Wprowadzaniem zleceń sprzedaży

 Fakturowaniem sprzedaży

 …

 NIP Checker zapamiętuje log sprawdzeń numerów NIP wraz z kodami zwracanymi przez serwisy dla każdego 

sprawdzanego numeru NIP/ VAT-UE, logi takie można później wyświetlić i wydrukować.
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Schemat poglądowy architektury 
SNP NIP Checker
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SAP

NIP Checker

HTTPS

Usługa weryfikacji podatników 

(SNP Data Centers)



Inne funkcje NIP Checkera

NIP Checker może integrować się z rozwiązaniem SNP JPK Transfer - sprawdzanie plików JPK_VAT w 

czasie wysyłania do MF.
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SNP NIP Checker – przykłady ekranów
Weryfikacja wybranych NIP
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SNP NIP Checker – przykłady ekranów
Analiza historii sprawdzeń
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SNP NIP Checker – przykłady ekranów
Intergracja z danymi podstawowymi
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Zmiana 

danych podstawowych

Zmiana 

ustawień blokad



SNP NIP Checker – przykłady ekranów
Blokowanie partnerów dla niepoprawnych NIP
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SNP NIP Checker – przykłady ekranów
Integracja NIP Checkera z produktem JPK Transfer (opcja)
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Zalety produktu SNP NIP Checker

 SNP NIP Checker jest gotowym do użycia produktem możliwym do użycia 

w kilka minut po przeniesieniu zlecenia transportowego na system klienta.

 SNP NIP Checker jest przygotowany całkowicie w zarezerwowanej dla SNP przestrzeni nazw, dlatego 

nie naruszy istniejących w systemie programów, czy konfiguracji.

 SNP NIP Checker kontaktuje się z bazami zewnętrznymi poprzez interfejs utrzymywany w SNP. Dzięki 

temu użytkownik jest chroniony w przypadku ewentualnych zmian 

w API Ministerstwa Finansów/ Unii Europejskiej (ew. dostosowania wykona SNP jednokrotnie 

dla wszystkich klientów).

 SNP NIP Checker jest przyjazny dla użytkownika – praca z nim to przyjemność 

nie wymagająca wiedzy technicznej.
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Zawartość produktu SNP NIP Checker

 Bezterminowa licencja na użytkowanie produktu na systemach SAP klienta

 Pliki zleceń transportowych do wgrania przez administratorów BASIS klienta do systemu SAP wraz z 

instrukcją instalacji (Pliki do wgrania na system SAP)

 ID usługi SNP NIP Checker

 Instrukcja dla administratora i instrukcja użytkownika oprogramowania
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Follow us

SNP Poland Sp. z o.o.

Złotniki, ul. Krzemowa 1

62-002 Suchy Las k. Poznania

+48 61 827 70 00

+48 61 827 70 01

info.pl@snpgroup.com

www.snp-poland.com

Dziękujemy za uwagę



Disclaimer

© 2018 SNP SE or an SNP affiliate company. All rights reserved. No part of this publication may 
be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of 
SNP SE or an SNP affiliate company.
The information contained herein may be changed at any time without notice. Some software 
products marketed by SNP SE and its distributors contain proprietary software components of 
other software vendors.

This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other 
agreement with SNP. This document contains only intended strategies, developments, and 
functionalities of the SNP product and is not intended to be binding upon SNP to any particular 
course of business, product strategy, and/or development.

SNP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SNP does not warrant the 
accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within 
this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, 
including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular 
purpose, or non-infringement.

SNP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, 
indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation 
shall not apply in cases of intent or gross negligence.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are 
trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and in 
several other countries.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.

Heidelberg, Germany 2018
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