PRZEWODNIK
JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT VAT CONTROL
ITS-VC-Q17

KROK 1
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•Skontaktuj się z Intertek Poland, wypełnij nasz Wniosek o certyfikację i odeślij go do nas, aby otrzymać indywidualną
ofertę - wszelkie dane kontaktowe masz poniżej.

KROK 2

•Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę zawierającą koszty audytu i certyfikacji oraz orientacyjny czas trwania
procesu.
•Pamiętaj, aby dokładnie wypełnić wniosek, nie zapomnij o podaniu liczby pracowników, rocznego obrotu i wszystkich
lokalizacji - ma to wpływ na cenę!

KROK 3

•Razem z ofertą otrzymasz umowę wraz z załącznikami (2 kopie).
•Zaakceptuj ofertę i umowę podpisując je w stosownych miejscach. Oryginały odeślij do nas i, jeśli to możliwe, kopie
skanem na adres e-mailowy.

•Po otrzymaniu zaakceptowanej oferty i umowy zarejestrujemy Cię u Operatora systemu.

KROK 4

KROK 5

•Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie ustalimy termin, plan i miejsce audytu.
•UWAGA: jeśli masz więcej niż jedną lokalizację, w której prowadzisz działania księgowe, będziemy musieli odwiedzić
niektóre z nich, zgodnie z wytyczną systemu (więcej w dokumencie VC-03 Proces certyfikacji).

KROK 6

•Audytor przybędzie na zaplanowany audyt i przeprowadzi go zgodnie z wcześniej przesłanym Planem audytu oraz
sprawdzi, czy spełniasz wymogi systemu VAT Control.
•Sporządzi raport w 2 egzemplarzach - jest zostawi u Ciebie, drugi przekaże do Intertek Poland.

KROK 7

•Recenzet techniczny otrzyma Twój raport do przeglądu, celem ponownego sprawdzenia pod kątem wymogu systemu
VAT Control. Następnie podejmie decyzję o certyfikacji.
•Przy pozytywnej deycji przygotujemy dla Ciebie certyfikat, który będzie ważny przez 12 miesięcy, o czym Cię
poinformujemy.

•Wyślemy Ci fakturę zgodną z zaakceptowaną przez Ciebie ofertą.

KROK 8

KROK 9

•Po zaksięgowaniu płatności prześlemy Ci certyfikat w pliku PDF na adres e-mailowy podany we Wniosku o certyfikację.
Żeby przyspieszyć przesłanie Ci certyfikatu, prześlij do nas potwierdzenie przelewu od razu po dokonaniu płatności.
•Oryginał certyfikatu otrzymasz drogą pocztową.

•Poinformujemy Operatora systemu o wydanym dla Ciebie certyfikacie, a on opublikuje go na swojej stronie intertetowej.

KROK 10

GRATULACJE, OTRZYMAŁEŚ CERTYFIKAT!
NIECH SŁUŻY CI PRZEZ NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY I DO USŁYSZENIA ZA ROK!

664 112 473, 22 886 32 80

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami:
Intertek Poland Sp. z o.o., ul. Cyprysowa 23b, 02-265 Warszawa
ewa.wanot@intertek.com, labtest.poland@intertek.com

www.intertek.pl

