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Relacje między kradzieżą online certyfikatów CO2 i nadużyć
związanych z VAT? – Bezpłatne seminarium CO2 w Berlinie
Oszustwo podatkowe CO2 i kradzież online
certyfikatów – podejrzane zależności i w dalszym
ciągu duże niebezpieczeństwo dla operatorów
instalacji.
Przeprowadzona
28.01.2010
kradzież
online
przynajmniej 250.000 certyfikatów w Europie jest
wstępnym, przynajmniej medialnym szczytem
skutecznej aktywności przestępców i organizacji
działających na obszarze międzynarodowego handlu
emisjami.
Tylko w samej Europie zostało zaatakowanych
prawdopodobnie około 16.880 właścicieli kont z 17
rejestrów państwowych. Szkody powstałe w
Niemczech szacuje się na 3 miliony Euro a w innych
państwach nie zostały jeszcze one podane. Jednak
można powiedzieć, że szkody spowodowane przez
oszustwa (uchylanie się od płacenia podatków),
powinnybyły w UE już osiągnąć granicę prawie
miliarda Euro. Interesującym jest tutaj fakt, że
osoby kierujące kradzieżą online i bandy oszustów
podatkowych CO2 używają prawdopodobnie tych
samych kanałów na zbyt emisji CO2 – mianowicie
nieświadomych operatorów instalacji i oczywiscie
trochę mniej nieświadomych handlowców CO2,
którzy w ten sposób są wciągani w te kombinacje i
ewentualnie może również poprzez to częściowo stają
się karalni, bo np. już tego dokonały.
Emissionshändler.com® w News-emisje 01-2010
będzie mógł tylko tę tematykę opisać, ale w
następnym wydaniu odnotować więcej szczegółów,
które obecnie są również przedmiotem naszych
wyszukiwań i analizy prawa prasowego.

Kradzież online certyfikatów CO2 – co wydarzyło się
dotychczas?
28.01.2010 krótko przed godz. 8:00 poprzez
wysokoprofesjonalny atak phishingowy na konta
pełnomocników kont CO2 w Europie próbowano
przechwycić ich nazwę użytkownika i hasło dostępu.
Atak ten był idealnie zamaskowany jako mail, który
przyszedł rzekomo od pracownika danego rejestru
państwowego, który pełnomocników kont chciał
przekonać do przeprowadzenia różnorodnych środków
zabezpieczających przed atakami hakerów „jak już
można było zaobserwować to na początku 2010 w
Danii”.
Infobox
Bezpłatne seminarium z handlu CO2
Akurat w czasie przed otrzymaniem przydziałów
uprawnień do emisji w dniu 28.02.2010, odbędzie się
w Berlinie ponownie dofinansowane seminarium, na
którym operatorom instalacji z Niemiec i Polski
przedstawione zostaną decyzje Międzynarodowej
Konferencji w Kopenhadze, proces licytacji, handel
na giełdzie i najnowsza wiedza w zakresie
rachunkowości CO2. Informacje i zameldowanie do
17.02.2010 na www.handel-emisjami.pl.
Do tego celu miało się przeprowadzić opisany w mailu
w miarę skomplikowany proces, który miałby służyć
zabezpieczeniu danych dostępu do konta. Wyciąg z
takiego maila:
1

„Państwa komputer/y jest/są zerejestrowany/-ne na
bezpiecznym
serwerze
a
serwer
ten
jest
zsynchronizowany z Państwa kontem przy pomocy 128
BITOWEGO USB KODU ZABEZPIECZAJACEGO i za
każdym razem, jak chcielibyście Państwo się zalogować,
będziecie pytani o Waszą nazwę użytkownika i hasło
dostępu. Jak tylko wpiszecie Państwo te dane, wpiszcie,
jeżeli tego jeszcze nie uczyniliście, 128 BITOWY USB
KOD ZABEZPIECZAJACY, w celu potwierdzenia
tożsamości Państwa komputera i umożliwienia Państwu
zabezpieczonego dostępu do serwera”.
Przekierowania
Serwis zabezpieczenia dostępu danych miała przejąć
firma o nazwie Tradingprotection.com zaangażowana
przez komisję UE, której zostało to zadanie „zlecone” i
której internetowa prezencja sprawiała wrażenie bardzo
profesjonalnej.
Poza tym w przeciągu 10 dni każdy z pełnomocników
miał otrzymać ekspresową przesyłką DHL klucz USB z
elektronicznym kodem, żeby od 10.02.2010 mieć
ostatecznie zebezpieczony dostęp do swojego konta
CO2.
W trakcie tego maila zażądano od połnomocnika
sprawdzenia reszty jego danych konta i jako część
serwisu mógł on zaraz wykorzystać już przygotowany
link przekierowujący do danego rejestru państwowego.
Poprzez użycie tego linku a co za tym idzie wpisanie
nazwy użytkownika i hasła, dane te zostały
przechwycone i w ten sposób przeszły w posiadanie
złodziei online.
Droga skradzionych certyfikatów
Następnie dane konto zostało obrabowane z
certyfikatów EUA lub CER i przeniesione dalej na
konta w rejestrach brytyjskim i duńskim. Poprzez
odpowiednią znajomość prowadzenia nawigacji konta
przy przekazie międzynarodowym, proces ten nie mógł
trwać dłużej niż 2 minuty i 10 kliknięć. Po wejściu
certyfikatów na zagraniczne konto zostały one
przeniesione na inne, następne konto w rejestrze
jakiegoś kupca lub też w tych okolicznościach na konto
innego członka organizacji przestępczej, żeby móc
lepiej zamazać ślady drogi jaką zostały przenoszone
certyfikaty.
Zamazywanie śladów drogi certyfikatów jest dla
przestępców dlatego tak ważne, ponieważ każdy
certyfikat ma dla siebie jedyny wielocyfrowy numer
rozpoznawczy,
który
natychmiast
może
być
zidentyfikowany
elektronicznie
jako
wirtualny
certyfikat. Z tego powodu wiadomo już w
międzyczasie, gdzie znajduje się część certyfikatów: na
kontach nieskazitelnych operatorów instalacji, którzy
pozyskali je w dobrej wierze i którzy w tych

oklicznościach znaleźli się pod zarzutem pozyskania
złodziejskiego łupu a co się za tym wiąże ewentualnej
totalnej utraty certyfikatów (zależnie od teraz
następujących policyjnych dochodzeń i orzeczeń
prawnych w danym kraju).
Szczęście w nieszczęściu
W tej sytuacji 1.957 właścicieli niemieckich kont miało
jeszcze szczęście w nieszczęściu w porównaniu z
innymi właścicielami kont w Europie, ponieważ przez
specjalny meldunek od Emissionshädler.com® w tym
samym dniu o godzinie 14:45 zostali oni przed tym
atakiem ostrzeżeni, o 2 do 3 godzin wcześniej, zanim
niemiecki DEHSt zdecydował się podjąć te same środki
ostrzegawcze.
Zaproszenie na bezpłatne seminarium z podstaw
handlu na giełdzie CO2 w Berlinie
Znów polscy przedsiębiorcy otrzymują poprzez UE
wspaniałą szansę aktualnego i podstawowego
poinformowania się w tematyce handlu emisjami.
Punktualnie na przydziały uprawniń do emisji
28.02.2010, odbywa się w Berlinie dotowane przez UE
seminarium, które w języku polskim przedstawi
przedsiębiorstwom postanowienia ze światowej
konferencji klimatycznej w Kopenhadze, postępowanie
przy aukcjach, handel na giełdzie jak również
najnowsze doświadczenia z bilansowania CO2.
Seminarium, zakwaterowanie i wyżywienie jest
bezpłatne a dojazd będzie dofinansowany. Dwudniowe
seminarium
jest
organizowane
przez
Emissionshändler.com®
i
poza
tym
dla
zainteresowanych połączone jest z programem
zwiedzania Berlina.
Cel i treść dwudniowego seminarium
Celem seminarium jest poinformowanie pracowników
instalacji objętych obowiązkowym programem handlu
emisjami w takich tematach jak:
• postanowienia światowej konferencji klimatycznej
w Kopenhadze z grudnia 2009
• postanowienia UE związane z aukcjami CO2 w
Europie
• wysokie niebezpieczeństwo nowej generacji
oszustwa podatkowego w UE z certyfikatami CO2
• nowe doświadczenia z rozliczenia, odpisania i
bilansowania certyfikatów CO2 w księgowości w
celu utworzenia bilansu za rok 2009
• ryzyko wygranej i straty w handlu na giełdzie
poprzez rzeczywisty udział w transakcji na giełdzie
Poza tym, po południu pierwszego dnia seminarium,
uczestnikom, którzy nie byli obecni na seminarium UE
w październiku 2009, chcemy dać możliwość
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podstawowego poinformowania się o handlu emisjami i
poznania w zwartej formie europejskiego handlu
emisjami.
Miejsce seminarium i terminy
Semanarium odbywa się:
25.02.2010, godz. 13:30 do 26.02.2010, godz. 15:00
Hotel Holiday Inn ****
www.holidayinn-berlin.de
Hans-Grade-Allee 5
12529 Berlin-Schönefeld
Niemcy
Przyjazd na seminarium w czwartek 25.02.2010 do
godz.14. Uczestników, którzy nie chcą uczestniczyć w
punktach seminarium do godziny 17:45, oczekujemy w
hotelu w odpowiednio późniejszych godzinach.
Parking na terenie hotelu (15,-€/ na dobę) uczestnicy
opłacają sami (w razie takiej potrzeby).
Dla każdego uczestnika przewidzieliśmy bezpłatny
nocleg w pokoju dwuosobowym z drugim uczestnikiem
seminarium. Dla żeńskich uczestniczek seminarium
obowiązuje identyczna opcja.
Jeżeli któryś z uczestników/uczestniczek miałby
/miałaby życzenie pokoju jednoosobowego, koszty za
ten będą musiały być poniesione w całości czyli w
wysokości 59,-€ przez uczestnika samodzielnie.
Za seminarium, wieczorny kabaret i zwiedzanie miasta
nie ponosicie Państwo żadnych kosztów. Kolacja,
śniadanie, przekąska obiadowa i przerwy kawowe jak i
napoje do posiłków są również bezpłatne.
Uczestnicy seminarium, język, w którym będzie
prowadzone i dokumentacja do seminarium.
Seminarium jest ograniczone liczbą 80-100 osób i jest
skierowane do osób podejmujących decyzje handlowe
w przedsiębiorstwie (Prezes, Viceprezes), kierownik
księgowości
(gł.
księgowy)
oraz
do
osób
odpowiedzialnych za emisje CO2 w danym
przedsiębiorstwie, które są zgłoszone w KASHUE.
Poprzez fakt wsparcia UE dla tego seminarium, zostały
nałożone na nie bardzo ścisłe normy uczestnictwa,
bliższe informacje w warunkach uczestnictwa.
Seminarium odbywa się w języku polskim i
niemieckim, niemieckie części wykładów będą
symultanicznie tłumaczone na język polski.
Każdy z uczestników otrzyma po ukończonym
seminarium teczkę z dokumentami informacyjnymi w
języku polskim, która może być wykorzystana we
własnym przedsiębiorstwie. Rozpowrzechnianie i
kopiowanie tych dokumentów jest zabronione.

Tematy wykładów:
• Nowe doświadczenia z rozliczeń,
odpisywania i księgowania uprawnień do
emisji CO2 w księgowości
• Wyniki konferencji klimatycznej w
Kopenhadze w grudniu 2009
• Aukcje CO2 w Europie 2010-2012
• Oszustwa podatkowe VAT z certyfikatów
CO2 – nowe zagrożenie dla nieświadomych
przedsiębiorstw
• Międzynarodowe przenoszenie certyfikatów
CO2 i zyski z zarządzania portfelem
certyfikatów CO2
• Przydziały na lata 2010-2012 i 2013-2020 po
Kopenhadze – Możliwy rozwój cen
• Jak funkcjonuje giełda CO2? Kupno,
sprzedaż i wymiana certyfikatów na żywo na
giełdzie
Powtórka z października 2009:
• Handel emisjami w Europie – Co ma wpływ
na konkurencyjność
• Zarys różnych produktów handlowych CO2produkty handlowe i rodzaje handlu
• Wymiana CO2 jako zysk i jak kształtuje się
umowa w handlu emisjami
• Handel na giełdzie i handel dwustronny –
zalety jak i niedogodności
Program ramowy:
• Viva Polonia – Program kabaretowy Steffena
Möllera
• Zwiedzanie Berlina – Przejażdżka po
Berlinie, w tym najważniejsze zabytki, z
polskim pilotem wycieczek
Szczegółowa agenda, program kulturalny i
formularz zgłoszenia znajdziecie Państwo na naszej
stronie www.handel-emisjami.pl.
Referenci
Małgorzata Nielepiec - dyrektor
Emissionshändler.com® , Berlin
Od 2007 roku zamuje się intensywnie handlem
emisjami w Polsce i w Niemczech. Głównym punktem
jej pracy była analiza nowych możliwości transakcji i
sytuacji cenowych na międzynarodowych giełdach CO2
a następnie zastosowanie tego w praktyce jako nowe
produkty i szanse handlu na polskim rynku. Od czerwca
2008 Pani Nielepiec przejęła w Emissionshändler.com®
pozycję Dyrektora Handlu na Polskę i jest
odpowiedzialna całościowo za polski rynek.
3

Przed rokiem 2007 Pani Nielepiec była pełnomocnikiem
dystrybucji
światowej
wielkości
koncernu
amerykańskiego GE-General Electric, dla urządzeń
rozprowadzanych w Europie Wschodniej, szczególnie
na Polskę.
Elżbieta Stawecka – Dyrektor d/s EkonomicznoFinansowych w Ciepłowni Siemianowice Śl.
od 2004 roku zajmuje się nadzorem nad księgami
rachunkowymi
średniego
przedsiębiorstwa
ciepłowniczego a od sierpnia 2008 jest Dyrektorem d/s
Ekonomiczno-Finansowych i jednoczesnie Głównym
Księgowym. Odpowiada za poprawne ujęcie w księgach
posiadanych uprawnień, oraz poprawne rozliczenia
podatkowe związane z przeprowadzonymi transakcjami.
Od 1998 roku czynnie uczestniczy w opracowaniach
taryf na energię cieplną i energetyczną oraz w
przygotowaniach planów finansowych – rzeczowych i
rozwoju spółki. Posiada wykształenie wyższe
magisterskie z zakresu rachunkowości i finansów
przedsiębiorstw.
Do 1993 roku pracowała na różnych stanowiskach i o
różnej specyfice firm, a od 1993 r. pracuje w spółce
ciepłowniczej, gdzie zajmowała stanowiska o różnych
szczeblach odpowiedzialności.
Jürgen Hacker – Prezes krajowego związku handlu
emisjami i ochrony środowiska w Niemczech
Jest prezesem spółki doradczej w sprawach środowiska
i pierwszym przewodniczącym niemieckiego krajowego
związku handlu emisjami i ochrony środowiska BVEK.
Jürgen Hacker jest inżynierem z dziedziny gospodarki i
od roku 1978 udziela się w gospodarce energetycznej.
Jego istotą działania jest doradztwo dla małych i
średnich przedsiębiorstw, jest eksternistycznym
pełnomocnikiem do ochrony imisji i przeprowadza
badania nieszkodliwości dla środowiska. Doradza przy
organizacji ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
jest specjalistą od rozwoju i pośrednictwa przy
międzynarodowych projektach ochrony klimatu i jest
publicznie dopuszczonym i przysięgłym biegłym od
weryfikacji raportów rocznych w handlu emisjami CO2.
Jürgen Hacker pełniąc funkcję prezesa niemieckiego
BVEK jest również akredytowanym obserwatorem
konferencji organów klimatycznej konwencji ramowej
narodów zjednoczonych i tym samym brał on udział w
negocjacjach światowej konferencji klimatycznej w
Kopenhadze.
Michael Kroehnert - Prezes GEMB mbH
Przedsiębiorstwo handlowo-doradcze, Berlin
Ugruntował w 2004 własne przedsiębiorstwo handlowodoradcze i z jego trzema przedsiębiorstwami emh

Emissionshändler.com®, Climate
Company®
i
Umwelt-Plakette, był pierwszym niemieckim członkiem
austriackiej giełdy Energii EXAA. Od sierpnia 2006 jest
również członkiem i handlowcem na holenderskiej
giełdzie APX i na dalszych giełdach CO2 w Europie. W
latach 1998-2003 Michael Kroehnert pracował w branży
energetycznej i oprogramowania w szwedzkim
koncernie OM (giełda energii Nordpool) oraz był
czołowym menedżerem w jednej z firm zajmujących się
oprogramowaniem dla przedsiębiorstw (SAP).
Warunki uczestnictwa w 5 punktach
Ponieważ jest to seminarium wspierane środkami z UE,
obowiązują następujące warunki uczestnictwa:
1. Uczestnik
musi
być
zatrudniony
od
przynajmniej 6 miesięcy u operatora instalacji,
który jest również w Polsce zarejestrowany
(czas
zatrudnienia
prosimy
udowodnić
odpowiednim dokumentem)
2. Uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby z
jednego przedsiębiorstwa
3. Upoważnione do uczestnictwa są tylko osoby z
przedsiębiorstw, których roczne przydziały
CO2 są wyższe niż 1500 i niższe niż 150.000
ton w roku.
4. Uczestnik musi być członkiem zarządu
przedsiębiorstwa (Prezes, Viceprezes lub
gł.księgowy/a) lub też być oficjalnym
pełnomocnikiem do spraw w KASHUE.
5. Upoważnione do uczestnictwa są tylko osoby z
przedsiębiorstw, których centrala lub siedziba
znajduje się w Polsce i samodzielnie rozstrzyga
o transakcjach prawnych związanych z handlem
emisjami (bez konieczności pytania o
zezwolenie centrali znajdującej się poza Polską)
Osoby i przedsiębiorstwa, które nie spełniają jednego
lub dwóch warunków z podanych 5 punktów ale
chciałyby pomimo tego uczestniczyć w seminarium,
mogą złożyć podanie o chęć uczestnictwa i je
odpowiednio
uzasadnić.
Jako
organizator
Emissionshändler.com® zastrzega sobie prawo do
podjęcia decyzji w każdym osobnym przypadku, czy
będzie możliwe uczestnictwo.
Zgłoszenie i potwierdzenie zgłoszenia
Firmy, do których po raz pierwszy dociera to
zaproszenie mogą najpóźniej do 17.02.2010 do godziny
12:00 przesłać zgłoszenie na seminarium faxem na
numer 0049 30 3988721 29 lub skan e-mailem na adres
ue-seminarium@handel-emisjami.pl Po tym terminie
nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia. Zgłoszenia
prosimy przesyłać tylko i wyłącznie przy użyciu
4

formularza przeznaczonego do tego celu „Zgłoszenie do
seminarium handlu emisjami CO2 w Polsce”. Każde
przedsiębiorstwo wypełnia jeden formularz dla jednego
lub dwóch uczestników.
Przedsiębiorstwa i uczestnicy, którzy spełniają
wszystkie 5 warunków uczestnictwa, otrzymają
najpóźniej w ciągu 5 dni po zameldowaniu e-mailowe
potwierdzenie zameldowania.
Przedsiębiorstwa i uczestnicy, którzy spełniają tylko 3
lub 4 warunki uczestnictwa, otrzymają e-mailowe
potwierdzenie uczestnictwa lub odmowę do najpóźniej
15.02.2010.
Uwaga: w przypadku, jeżeli na termin seminarium
będzie więcej niż 80 zgłoszeń, będą one potwierdzane
według kolejności ich zgłoszenia.
Telefoniczne zapytania związane z seminarium prosimy
kierować tylko pod numerem 0049 30 398 8721 33 – u
Pani Agnieszki Modrzejewskiej.
Szczegółowa agenda, program kulturalny i
formularz zgłoszenia znajdziecie Państwo na naszej
stronie www.handel-emisjami.pl.

Disclaimer
GEMB mbH nie ponosi ani wyraźnej, ani milczącej
odpowiedzialności za dokładność oraz kompletność
zamieszczonych
informacji,
jak
również
ich
przydatności do konkretnych celów.
List dotyczący emisji wydany jest na stronie
www.handel-emisjami.pl przez GEMB mbH i służy
wyłącznie celom informacyjnym. Informacje w nim
zawarte nie podlegają gwarancji ze względu na ich
dokładność oraz kompletność. Decyzje kupna lub
sprzedaży podjęte na podstawie zawartych w liście
informacji zawarte są przez przedsiębiorcę dobrowolnie
oraz bez oddziaływania osób trzecich.
Emissionshändler.com®
Członek Austriackiej Giełdy Energetycznej EXAA
częściowy udziałowiec APX(Amsterdam Power Exchange)
z EEX Leipzig (Europen Energy Exchange)
z Zarządem Niemieckiego Związku Handlu Emisjami
i Ochrony Klimatu www.bvek.de
Telefon: +49 30 – 897 25 954, Telefon: +49 30 – 398 8721-31
Telefax: +49 30 – 398 8721-29
GEMB mbH, Helmholtzstraße 2-9, Niemcy -10587 Berlin
Web: www.emissionshaendler.com ,
www.handel-emisjami.pl
Mail: nielepiec@handel-emisjami.pl ,
info@emissionshaendler.com
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