
Co to jest biała lista

Biała Lista Apollogic w systemie SAP:

podatników VAT?

Ostatnie zmiany w przepisach prawnych zobowiązały firmy do 
weryfikacji kontrahentów poprzez sprawdzenie ich statusu jako 
podatników VAT oraz poprawności numeru rachunku bankowego.  

W tym kontekście niezwykle istotne jest, aby jak najbardziej 
zautomatyzować ten proces i zapewnić rozwiązanie niepowodujące 
zakłóceń w bieżącej działalności działów finansowych i księgowych. 

! Przy transakcjach równych lub większych 
niż 15 tys. złotych utrata prawa do 
odliczenia VAT. 

! Poniesienie odpowiedzialności solidarnej 
za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

Niedopełnienie wymogów 
Ministerstwa po 1 stycznia 
2020 r. może skutkować 
surowymi karami: 

Zapis w systemie historii
zapytań bazy

Zgodność z wymogami
Ministerstwa Finansów

Zawsze aktualne
dane

Integracja z procesami
w Twoim systemie SAP



Architektura

Korzyści z zastosowania Białej Listy Apollogic

Możesz zweryfikować podstawowe dane swoich klientów i dostawców 
i zachować ich zgodność z bazą Ministerstwa Finansów. Rozwiązanie 
to pozwala na wysyłanie zapytań do Białej Listy bez zakłócania czy 
opóźniania procesów biznesowych przedsiębiorstwa. 

Pełna historia weryfikacji jest dostępna w systemie SAP, co pozwala na 
szybkie i bezproblemowe rozwiązywanie rozbieżności. 
W przypadku kontroli może to być dowód należytej staranności 
w zakresie weryfikacji kontrahentów. 

► Bezpieczeństwo 

► Skalowalność 

► Efektywność procesów 

► Elastyczność rozwiązania 

► Ciągłe aktualizacje 

► Szybkie wdrożenie 

► Nieznaczna zmiana 
w procesach biznesowych

► Minimalny wysiłek użytkowników

Biała Lista Apollogic to: 

rozwiązania

chmura



Nasza oferta:

► Integracja Białej Listy 
Apollogic z Twoim 
systemem SAP

► Możliwość poszerzenia 
funkcjonalności w oparciu 
o indywidualne wymagania

► Weryfikacja statusu NIP

► Weryfikacja statusu NIP 
oraz numeru rachunku

► Tworzenie i edycja danych 
podstawowych

► Weryfikacja pełnych 
danych kontrahenta 
w wykazie podatników

 ► Weryfikacja kontrahenta 
podczas tworzenia 
propozycji płatności 
w systemie

► Weryfikacja statusów NIP 
dla pozycji JPK VAT

Faktura Kontrahent Propozycje 
płatności

Pozycje
JPK VAT

Masowa weryfikacja kontrahentów w bazie Ministerstwa wraz 
z zapisem historii weryfikacji

Sprawdzanie poprawności 
w międzynarodowej bazie VIES

Blokowanie negatywnie 
zweryfikowanych kontrahentów

Skontaktuj się z nami 
w sprawie prezentacji rozwiązania! 

Dawid Kornacki 
Sales Manager

+48 882 656 647 
dawid.kornacki@apollogic.com

Więcej informacji:
www.apollogic.com/biala-lista

Moduły do wyboru
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