REGULAMIN USŁUGI „SPRAWDŹ SWÓJ VAT-REF”
1. Wykonawcą usługi jest Firma Rachunkowa MANAGER Golly Roman,
NIP: 6261000462, siedziba: 41-506 Chorzów, ul. Długa 68/2-3
2. Przedmiotem usługi jest sprawdzenie dostarczonego przez Klienta, w formie pliku w formacie
PDF, wniosku VAT-REF wraz z dostarczonym plikiem archiwum, w wersji przygotowanej do
wysyłki wraz z wnioskiem VAT-REF, o ile taki plik jest wymagany.
3. Wykonawca oświadcza że przedmiotem weryfikacji jest:
a. Poprawność wypełnienia pól wniosku od nr 1 do 50 pod względem zgodności
merytorycznej z instrukcją do wypełnienia wniosku VAT-REF oraz dyrektywą Rady
2008/9/W,
b. Poprawność merytoryczna wypełnienia pół bloku E i F wniosku VAT-REF,
c. Poprawność numeru rachunku IBAN oraz numeru banku BIC,
d. Poprawność wybranych nazw plików znajdujących się w archiwum,
e. Poprawność techniczna dostarczonych skanów dokumentów źródłowych,
f. Poprawność przygotowania pliku archiwum w tym metodę i algorytm archiwum,
g. Zgodność wniosku VAT-REF z preferencjami kraju zwrotu,
h. Zgodność wersji deklaracji ze wzorem aktualnie obowiązującym,
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiotem weryfikacji nie jest:
a. Sprawdzanie zgodności ze stanem faktycznym danych identyfikacyjnych, adresowych itp.
Wnioskodawcy,
b. Sprawdzanie poprawności nazwy oraz waluty rachunku bankowego IBAN pod względem
poprawności wprowadzonych danych,
c. Sprawdzenie poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych w blokach E i F
wniosku VAT-REF.
5. Wykonawca oświadcza że:
a. Wskaże w raporcie numery pól, które wymagają poprawy,
b. Opisze za pomocą krótkiego hasła błąd w danym polu wniosku VAT-REF,
c. Wskaże w raporcie inne dostrzeżone błędy we wniosku VAT-REF,
d. Prześle w formie elektronicznej w terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania
kompletnego wniosku w formacie PDF, raport z dokonanej weryfikacji,
e. Przechowa na własnym serwerze przez okres 3 lat kalendarzowych kopię przesłanego
wniosku VAT-REF wraz z załącznikami oraz przygotowanym raportem,
f. Nie udostępni żadnej osobie trzeciej lub firmie żadnych danych uzyskanych w procesie
weryfikacji wniosku, poza podmiotami uprawnionymi z mocy prawa,
g. Prześle wraz z raportem niniejszy regulamin w formie PDF,
h. Nie bierze odpowiedzialności za przesłany przez Wnioskodawcę wniosek VAT-REF oraz
decyzję kraju zwrotu,
i. Usługa zostanie wykonana zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu, który jest dostępny
z poziomu wyboru konkretnej usługi w witrynie dostępnej pod adresem:
www.vat-ref.info.pl .
6. Zleceniodawca oświadcza, że zlecając wykonanie opisanej usługi zapoznał się wcześniej i
zaakceptował w całości zapisy niniejszego regulaminu.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 1. sierpnia 2012 r. aż do dnia wydania i udostępnienia na
stronach www.vat-ref.info.pl nowej wersji regulaminu.

