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Uderzenie przeciwko oszustwu VAT CO2- obławy policyjne u
ponad 150 osób– angielskie i niemieckie firmy w centrum uwagi
Przy ogólnokrajowej obławie policyjnej w
przedpołudnie
28.04.2010
krajowy
urząd
kryminalny i urzędy skarbowe z równo 1000
pracowników przeszukały około 230 pomieszczeń
biurowych 50-ciu firm w Niemczech i skonfiskowały
przy tym materiały dowodowe, wszczęły śledztwo
przeciwko 150 oskarżonym (!) i na razie aresztowały
4 osoby.
Prokuratura główna we Frankfurcie nad Menem
potwierdziła, że przeciwko tym firmom wszczęto
śledztwo z powodu przypuszczenia uchylenia się od
płacenia podatku VAT i pomocy przy praniu
pieniędzy w wysokości przynajmniej 180 mln Euro.
Zostało zablokowanych wiele kont handlowców w
niemieckim rejestrze i skonfiskowano pieniądze na
kontach tych firm.
Dalsze obławy policyjne i podjęcie innych środków
miały miejsce w Wielkiej Brytanii, Danii, Belgi,
Finlandii, Hollandii, Norwegii, Portugalii, na
Czechach i na Cyprze. Tutaj wszczęto śledztwo
przeciwko dalszym 50 osobom.
W piątek 30.04.2010 przeszukano jeszcze 81 biur
firm i klientów prywatnych w Szkocji i Anglii. Pod
zarzutem uchylania się od płacenia podatku
obrotowego i prania pieniędzy zostało aresztowane
kolejne 21 osób, stwierdzona i zabezpieczona
gotówka. W przeszukanych biurach tych firm
dodatkowo zostały skonfiskowane komputery,
twarde dyski, pamięci przenośne USB, telefony
komórkowe i inne dokumenty firmowe.
W Niemczech zostały przeszukane nie tylko Deutsche
Bank i córka handlowa CO2 RWE lecz również wiele

małych przedsiębiorstw handlowych, które niewątpliwie
już od roku działały na rynku. Deutsche Bank
potwierdził, że przeciwko 7 pracownikom wszczęto
śledztwo, Bayerische Hypovereinsbank (UniCredit)
potwierdził, że wszczęto dochodzenia przeciwko jego
klientom. Według rzecznika prokuratury z Hesji przy
tych transakcjach CO2 chodzi tutaj w przypadku
wszystkich 150 oskarżonych w Niemczech o „albo
sprawców, albo pomocników lub inicjatorów”.
Szanowni czytelnicy,
dnia 29.04.2010 wysłaliśmy specjalny komunikat, że
wiele firm zajmujących się handlem emisjami CO2
w Europie są objęte dochodzeniem policji
kryminalnej w związku z przestępstwami
podatkowymi VAT, a także o blokadzie kont w
rejestrach i bankach. O niebezpieczeństwach
związanych z karuzelą VAT informowaliśmy już w
naszych wydaniach News-emisje CO2.
Chcielibyśmy
podkreślić,
że
firma
Emissionshändler.com jest poza podejrzeniem i
pracuje w normalnym trybie.
Emissionshändler.com było autorem szkoleń
niemieckiej policji kryminalnej w handlu CO2, co
spowodowało powstrzymanie działań przestępczych.
Emissionshändler.com® informowało już w Newemisje 01-2010 i 02-2010 o kulisach działań, które
trwają od wiosny 2009 i zwróciło uwagę na aprobującą i
współświadomą rolę wielu uczestników rynku, którzy
jako pasywni i aktywni użytkownicy współdziałają przy
tych transakcjach.
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W naszym dzisiejszym News-emisje 04-2010
kończymy 3-trzecią i ostatnią część naszej serii
związanej z oszustwem podatkowym i ukażemy
Państwu znane nam kulisy i motywy z odpowiednich
firm i osób.
Jak została przygotowana typowa kradzież VAT-u?
Przygotowanie wielokrotnego oszustwa podatkowego
wymaga najpierw zbudowania karuzeli VAT-owej.
Najlepiej da to się przedstawić na podstawie
następującego przykładu (patrz grafika na str 4).
Oszust A zakłada w Londynie firmę handlową, zajmującą
się certyfikatami CO2. Jako pierwszy krok działania
zostaje otwarte konto w rejestrze CO2 w Danii, ponieważ
tam zameldowanie się jest szczególnie łatwe i szybkie do
przeprowadzenia.
Przy pomocy kapitału początkowego w wysokości
1.410.000 Euro oszust A odkupuje angielskiemu
operatorowi 100.000 ton certyfikatów za cenę 12 Euro/t
(1.200.000 netto plus 17,5 VAT = 210.000 Euro).
Certyfikaty zostają przekazane na duńskie konto rejestru
a rachunek operatora zapłacony szybko i bez pomyłki.
Teraz z kolei drugi oszust B gruntuje w Paryżu firmę
handlową i udaje się na „połów klienta” we Francji, tzn.
na rynku francuskim oferowanych jest 100.000 t EUA po
korzystnej cenie, na ogół tylko niewiele poniżej ceny
rynkowej, żeby nie wzbudzić podejrzeń u potencjalnego
kupca.
Po tym jak sprzedawca wyjaśnił z kilkoma potencjalnymi
klientami (handlowcy jako członkowie giełdy lub
operatorzy instalacji) formalności umowy handlowej, w
kilku przypadkach zostały przeprowdzone transakcje w
wysokości 5.000-10.000 ton, żeby zyskać zaufanie
kupującego, w innych przypadkach zahandlowano od
razu w większych ilościach. Zaufanie kupującego zostało
już na przedpolu zyskane w ten sposób, że sprzedawca
przekazał certyfikaty jeszcze przed transakcją na konto
rejestru kupującego, co nie jest niczym niezwykłym w tej
branży. Jeżeli, jak w naszym przykładzie, sprzedawca
przekazał 100.000 EUA i kupujący sprzedał je dalej na
giełdzie za odpowiednią opłatą, sprzedawcy zostały
przelane pieniądze na ogół jeszcze w tym samym dniu,
po potrąceniu opłaty sprzedaży i doliczeniu podatku
obrotowego.
Po wpłynięciu sumy na jego francuskie konto, oszust B
przekazał ją na swoje angielskie konto, gdzie oszust A ją
odebrał.
Członek organizacji A był również w międzyczasie
aktywny i poszukiwał nieświadomych klientów w
krajach trzecich jak np. w Hiszpanii, najważniejszym
tutaj był fakt, żeby byli oni z poza Wielkiej Brytanii,
ażeby móc wejść w posiadanie zwolnionych od podatku

certyfikatów. Oszust A występował teraz jako kupiec
certyfikatów CO2, który płacił trochę lepszą cenę niż
cena rynkowa lub też był chętny do płacenia trochę
wyższych opłat handlowcom.
Ta typowa karuzela VAT została z największym
prawdopodobieństwem zbudowana przez więcej
oszustów i organizacji w ten lub trochę inny sposób jak
również w innych wariantach, co musiało doprowadzić
do szkód mogących nawet sięgać granicy miliarda Euro.
Jak przy kradzieży VAT-u dochodziło do podjęcia
kontaktu z członkami giełdy i operatorami instalacji?
Patrząc wstecz można powiedzieć, że wielu handlowców,
członków giełdy i operatorów instalacji, którzy na wpół
wiedząco, milcząco lub nieświadomie uczestniczyli w
karuzeli podatkowej VAT-u, powinni byli postawić dużo
wyższe i surowsze kryteria ich potencjalnym partnerom
handlowym.
Następstwem dla tych partnerów handlowych były w
wielu
przypadkach
szczegółowe
śledztwa
przeprowadzone przez policję, prokuraturę i urzędy
podatkowe. Po części handlowcy musieli nawet
powiadomić swoich klientów, że z powodu dochodzeń
muszą na razie wstrzymać się z działalnością
gospodarczą i nie mają pozwolenia na przeprowadzanie
zakupu lub sprzedaży.
Również nie mający o niczym pojęcia operatorzy
instalacji musieli się tłumaczyć urzędom, czy wiedzieli
lub czy mogli ewentualnie wiedzieć o zamiarze uchylenia
się od płacenia podatku ich partnerów handlowych.
Nawet przy wcześniejszej, nienagannie przeprowadzonej
kontroli sprawdzenia dokumentów firmy, może jeszcze,
według opinii niektórych prawników, dojść do zarzutu
współudziału od uchylania się od płacenia podatku lub
prania pieniędzy. To dotyczy w szczególności
przypadków, w których kupujący przeprowadził
transakcję, do której w odwrotnej sytuacji jako
sprzedawca nigdy by nie dopuścił (np. zakup
certyfikatów poniżej ceny rynkowej lub też obliczenie
bardzo wysokiej opłaty za sprzedaż).
Poważni i na rynku długoterminowym zorientowani
handlowcy i operatorzy, którzy dotychczas nie dali się
wplątać w tego typu interesy, wykazali co prawda w roku
2009 mniej obrotów lub mniej zysków, ale za to cieszą
się oni jeszcze, a aktualnie tym bardziej, większym
zaufaniem swoich klientów i partnerów handlowych.
Jednak jak i w jaki sposób było i jest możliwym dla
operatora lub handlowca na giełdzie rozpoznanie
takiej możliwej kradzieży VAT-u?
Odpowiedź na to pytanie jest dla doświadczonego
handlowca lub członka giełdy bardzo prosta (jeżeli chce
on na nie odpowiedzieć!). Dla mniej doświadczonych
operartorów instalacji prądu i ciepłowniczych jak
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również przemysłu (cementowni, szkła, klinkieru,
papieru itd.) na pytanie to jest już odpowiedzieć dużo
trudniej.
Istotnym jest, żeby do nieznanej firmy, która występuje
jako handlowiec i chciałaby przeprowadzać transakcje,
podchodzić zawsze z dużą porcją zdrowej nieufności.
Powód ku temu jest bardzo prosty i dla doświadczonych
partnerów handlowych bardzo jasny.
Ktoś, kto chciałby uczestniczyć jako nowy handlowiec w
europejskim handlu emisjami, nie ma do dyspozycji
zasobu certyfikatów jak np. operatorzy instalacji którzy
otrzymują je od państwa, lecz zakupuje i sprzedaje
certyfikaty CO2 dla operatorów i w ten sposób buduje
model swojego interesu.
To z kolei zakładałoby, że ten nowy uczestnik rynku
musiałby mieć wśród swoich klientów większą ilość
klientów, co z znowu jest raczej mało prawdopodobne,
ponieważ rynek obsługi dużych operatorów w Europie
jest już dobrze podzielony. Już tylko z tego powodu
ukazanie się na rynku nowego handlowca bez przeszłości
rynkowej jest czymś bardzo nietypowym.
Jeszcze dalszy punkt może zidentyfikować potancjalnego
oszusta VAT-owego: dlaczego handlowiec, który posiada
wachlarz operatorów instalacji jako chętnych do
sprzedaży klientów, nagle miałby sprzedać takie ilości
CO2 innemu handlowcowi? Przecież mógłby on uczynić
to sam na giełdzie, bezpośrednio i bez dodatkowych
powstałych kosztów i tym samym zarobić więcej
pieniędzy przy pomocy swojego modelu interesu.
Odpowiedź na to pytanie leży jak na dłoni.
Poprzez wniesienie wniosku o członkostwo na giełdzie
straciłby cenny czas, a przedłożone dokumenty byłyby
bardziej szczegółowo sprawdzone.
Niewątpliwie duża część partnerów handlowych zażądała
tych dokumentów i je również otrzymała, ale nie
sprawdziła ich dostatecznie dobrze (lub sprawdzić nie
chciała).
Poza tymi dokumentami, każdy handlowiec lub członek
giełdy który posiadając choć trochę doświadczenia na
rynku, który działając w dobrej wierze analizując
sposób, w jaki oszust nawiązał pierwszy kontakt,
powinien wzbudzić podejrzenie i musiał rzucić się
każdemu w oczy.
Nawiązanie kontaktu mailem lub telefonicznie
Nawiązanie kontaktu przez potencjalnych oszustów
podatku VAT następowało albo poprzez mail, albo
telefonicznie. Przy tej okazji stawiane są typowe pytania,
gdzie wszystkie z nich wskazują na „szybki interes” i do
tego jest się jeszcze kuszonym relatywnie wysoką
dzienną ilością handlową (tutaj 200.000 t).
Po odwiedzinach w danych kontaktowych podanej strony
internetowej, mogłoby się przy odrobinie dobrej woli
dojść do przeświadczenia, że chodzi tutaj o omamiający

model interesu jakiegoś handlowca CO2, który z powodu
braku prawdopodobnie nieistniejących klientów nie może
jako handlowiec funkcjonować. Na tych stronach można
na ogół znaleźć dziwną mieszankę o produktach,
połowicznych referencjach i starych meldunkach o
nowościach, które przy jej bliższym się przyjrzeniu u
każdego poważnego partnera handlowego prawie zawsze
wywołują złe przeczucia. W przypadku jednak, gdyby się
zdecydowano na nawiązanie kontaktu telefonicznego z
osobą kontaktową lub prowadzącym firmę, to zbieże się
poniższe doświadczenia:
• osoba ta jest osiągalna przez przekierunkowanie na
zagranicę
• to połączenie nie zostało zrealizowane
• po drugiej stronie melduje się komercjalny serwis
biurowy, który „chętnie powiadomi” akurat
nieobecnego szefa i zatroszczy się o telefon zwrotny
• w kilku przypadkach osoba kontaktowa jest osiągalna
Infobox
Dlaczego oszustwo podatkowe VAT jest tak
niebezpieczne dla firm nie biorących w nim udziału?
Do udziału w oszustwie podatkowym VAT może dojść dla
handlowca lub operatora w sposób świadomy lub
nieświadomy. Jeżeli będzie możliwym udowodnienie
świadomego działania, to osobom biąrącym w tym udział
grożą bardzo wysokie kary pozbawienia wolności. W
przypadku jeżeli brało się udział w takim oszustwie
nieświadomie lub w milczeniu je aprobowało, grożą
również bardzo wysokie kary pieniężne lub pozbawienia
wolności, między innymi pod zarzutem pomocy przy
praniu pieniędzy. W szczególności wtedy, gdy przy
przeszukaniach mieszkań i firm może być udowodnione, że
dana firma już przed nawiązaniem kontaktów handlowych
z tym partnerem była w stosunku do niego podejrzliwa i
wewnętrznie istniały konkretne wątpliwości.
Poprzez możliwość prześledzenia drogi numerów
certyfikatów uprawnień CO2, można po czasie bez
wyjątku odnaleźć wszystkich partnerów handlowych.
Dlatego jest możliwym, że firmy nieuczestniczące w
oszustwie, ale przez których konta w rejestrze przechodziły
odpowiednie
numery
certyfikatów,
muszą
być
przygotowane na policyjne śledztwa i przeszukiwania.
Wizerunek firmy ( czy winny czy niewinny) będzie znacznie
pogorszony i może nawet doprowadzić do zakończenia
relacji z klientami. Szczególnie dużym niebezpieczeństwem
może być tutaj uznana przez urząd skarbowy utrata
możliwości odliczenia podatku obrotowego wliczanego w
rachunki dostawców. Podstawą ku temu jest
współodpowiedzialność cywilna partnera handlowego (w
Niemczech §25d UstG * UstG=Ustawa o podatku
obrotowym).

W ostatnim z przypadków mogą często rozwinąć się
całkiem „miłe” rozmowy, jeżeli zapyta się potencjalnego
„nowego kolegę” skąd posiada on CO2 lub też z jakich
źródeł mogłyby one pochodzić. Kto jako już
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długozasiedziały handlowiec CO2 odpowiednio się temu
przysłuchuje (lub też się temu chce przysłuchiwać)
zauważy natychmiast, że słuchaczowi chce się sprzedać
tutaj historię, dla której lepszym miejscem byłaby
książka ze zbiorem bajek.
Nawiązanie kontaktu telefonicznie ma w zasadzie ten
sam cel co nawiązanie kontaktu mailem i wszystko kręci
się wokół tych samych pytań. Jednak w przeciwieństwie
do maila można wyrobić sobie natychmiast pewne zdanie
o języku i o sposobie wyrażania się dzwoniącego i jest
się nierzadko bardzo zaszokowanym i zdziwionym
prostym sposobem wyrażania się, arabskim lub
wschodnioeuropejskim
akcentem,
bezpośrednim
sposobem stawiania pytań jak i zadziwiającym,
wyprzedzającym posłuszeństwem w kwestii żądania
dokumentów firmowych w celu nawiązania interesu.
Z reguły są te dokumenty dostarczane bardzo szybko i
w komplecie. Tutaj jednak narzucają się trzy punkty,
które powinny dać każdemu do myślenia:
•
•

•

Spółka jest świeżo założona lub zakupiona
jako przykrywka i została zmieniona jej nazwa
Cel prowadzenia działalności spółki jest podany w
rejestrze handlowym na ogół bardzo nieściśle lub
po prostu jest on zmyślony
Rozchodzi się tutaj o duńskie lub brytyjskie konto
rejestru handlowca (DK-121-XXXX-0 lub GB121-XXXX-0)

Tylko w samym przedziale czasu od maja 2009 do
października 2009 handlowcowi takiemu jak
Emissionshändler.com® przytrafiały się tygodniowy
albo 5 maili albo telefonów od potencjalnych nowych
partnerów, którzy oferowali wyższe, sześciocyfrowe
ilości CO2 do natychmiastowej sprzedaży i nawet do 50
centów/t niższe niż cena giełdowa.
Jak można to sobie wyobrazić po ostatnich
przeszukaniach mieszkań i firm handlowców i banków,
do których doszło 28.04.2010, była to pokusa, z której
nie wszystkie skontaktowane osoby mogły zrezynować.

Lista kontrolna dla sprawdzenia zaplanowanego
oszustwa podatkowego.
Operatorzy instalacji, giełdy lub na rynku od wielu lat
już działający handlowcy mogą/mogliby – jeżeli tylko
chcą/chcieliby – bardzo łatwo rozpoznać, czy nowa
firma zajmująca się handlem CO2 nawiązuje czy też już
może nawiązała z nimi kontakt w celu oszustwa.
Jeżeli z następującą listą kontrolną zgodne są 3-5
punktów, to rozchodzi się tutaj z dużym
prawdopodobieństwem o firmę handlową, przy której
należy się mieć na baczności i z którą nie należy
nawiązywać żadnych dalszych kontaktów.
1. Przedsiębiorstwo danego handlowca jest świeżo
ugruntowaną firmą lub dopiero od niedawna
udziela się na rynku CO2
2. Spółka (np. Sp.z o.o.) została dopiero niedawno
przejęta od innego właściciela
3. Dany handlowiec jest dotychczas nieznany w
branży CO2
4. Wpisana do rejestru handlowego działalność
spółki jest sformułowana zbyt ogólnikowo (np.
„handel towarami”)
5. Wpisana do rejestru handlowego działalność
spółki całościowo lub częściowo nie odpowiada
rzeczywistości
6. Oferowana przez handlowca nietypowo duża
ilość
certyfikatów
jest
po
prostu
niewytłumaczalna
z
wielkością
przedsiębiorstwa
lub
też
z
możliwą ilością jego klientów
7. Adres firmy świadczy o tym, że handlowiec
rezyduje w jakimś centrum biznesowym lub ma
tzw. adres c/o lub też zaangażował agencję
biurową jako usługodawcę
8. Handlowiec nie posiada własnej strony
internetowej lub też posiada takową, ale nie
podaje na niej wystarczających danych
9. Handlowiec posiada stronę internetową, ale
przy bliższym się jej przyjrzeniu objaśnia on
taki model interesu, który nie jest
funkcjonalnym lub też jest bezsensowny
10. Handlowiec nawiązuje pierwszy kontakt
telefonicznie i czyni to przede wszystkim w
języku angielskim
11. Prowadzący spółkę lub osoba kontaktowa
danego handlowca bez wątpienia nie posiada
doświadczenia na rynku lub też dają się u niej
zauważyć luki w wiedzy – powołuje się ona na
inną kompetentną osobę, która może udzielić
lepszych informacji, ale która z kolei jest
nieosiągalna
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12. Handlowiec oferuje certyfikaty, których cena
odbiega o więcej niż 20 centów/t od aktualnej
ceny giełdowej
13. Warunki transakcji handlowej i reszta
warunków dostawy są nietypowymi dla branży
CO2
14. Handlowiec jest osiągalny tylko przez agencję
biurową, która organizuje odpowiedź telefonicznie lub też jest osiągalny tylko na
telefon komórkowy
15. Prowadzącego spółkę nie można znaleźć w
wyszukiwarkach i sieciach internetowych takich
jak Google, Yahoo, Facebook, Xing, co znaczy,
że nie ma on żadnej „przeszłości”
16. Handlowcowi zależy na szybkim transferze
pieniężnym, przeważnie w ciągu 24 godzin
17. Handlowiec posiada konto rejestrowe w Danii
lub Anglii, które jest nowo założone (wysoka
cyfra w oznaczeniu konta)
18. Handlowiec odrzuca dyskusję na temat użycia
metody Reverse Charge (możliwe tylko we
Francji, Holandii i Wlk.Brytanii)
19. Handlowiec nie jest w stanie przedłożyć
ważnego numeru podatkowego UE (NIPu)
20. Prowadzący spółkę nie jest w stanie wykazać
się potwierdzoną kopią swojego paszportu
21. Końcówka adresu e-mailowego danego handlowca nie jest adresem jego domeny internetowej,
tylko adresem domen takich jak np.
hotmail.com lub yahoo.com
22. Pozostałe warunki płatnicze świadczącego są
nietypowymi lub dziwnymi np. płatność
gotówką lub płatność na konto bankowe innego
kraju niż siedziba dostawcy.
23. Handlowiec domaga się wykonania płatności
innemu przedsiębiorstwu niż jego własnemu
24. Korespondencja związana z transakcją jest
prozaiczna i niepełna/nieprofesjonalna, biorąc
pod uwagę papier listowny, logo firmy i
sygnaturę e-maila
25. Handlowiec nie jest w stanie przedłożyć
ważnego numeru VAT lub też rejestracji
podatkowej urzędu skarbowego danego kraju
26. Handlowiec nie posiada wyciągu z rejestru
handlowego lub też nie jest w stanie przedłożyć
jego aktualnej wersji
27. Handlowiec nie posiada świeższego niż 6
miesięcznego
zaświadczenia
urzędu
skarbowego o nie zaleganiu (z podatkami)

Jeżeli z następującą listą kontrolną zgodne są punkty
25-27, zalecane jest natychmiastowe zerwanie kontaktu
z daną firmą.
Podsumowanie i czarna perspektywa
Od wiosny 2009 oszustwo podatkowe VAT rozprzestrzeniło się w Europie jak plaga. Przy tej okazji dla
Państw europejskich powstały nie tylko szkody
finansowe miliardowych wysokości, a handlowi
emisjami przysporzyło to dalszy szkodliwy wizerunek
lecz również w całym tym roku doszło do ogromnych
interesów w obszarze szarej strefy obciążając w ten
sposób ogół społeczności.
Jeżeli giełdy, banki i handlowcy pomimo lepszej wiedzy
i obciążając przy tym podatnika, dają się wciągać w
takiego rodzaju interesy tylko po to, żeby wyciągnąć
większe korzyści finansowe i w dalszym ciągu nie będą
oni kontrolowani przez współakcjonariuszy, rady
nadzorcze i rewidentów gospodarczych, to stoimy przed
bardzo ciężkimi czasami.
Jeżeli w handlu emisjami biorą udział arabscy handlarze
dywanów, niemieckie przedstawicielstwa przemysłu
metalowego, angielskie przedsiębiorstwa handlu
tekstylnego, polscy handlowcy artykułów różnych,
francuskie i belgijskie osoby prywatne jak i tureccy
handlowcy / handlarze owoców (co według własnych
dochodzeń jest to zrozumiałe i ustawowo też nie jest
zabronione), to każda poważna firma handlująca CO2 z
długoletnią klientelą lub bank/giełda powinni byli
wiedzieć, że coś jest nie w porządku.
Jeżeli np. w Danii w obowiązkowym handlu emisjami
istnieje dokładnie 400 firm, ale równocześnie w
tamtejszym registrze zarejestrowanych jest dodatkowo
1200 handlowców z przeważnie angielskimi i arabskimi
nazwiskami i fantazyjnymi nazwami firm, to można
sobie w przybliżeniu wyobrazić wielkość ciągle jeszcze
istniejącego problemu.
Problematyka oszustwa podatkowego nie zaniknie w
szczególności po zniesieniu obowiązku opodatkowania
certyfikatów CO2 po 01.07.2010, lecz przeniesie się na
inne obszary sektora energetycznego.
Według rozeznania Emissionshändler.com® telefonicznie były już kierowane oferty sprzedaży prądu pod
dziwnymi warunkami zespołów bazowych. Rynek
prądu i gazu będzie konsekwetnie następnym rynkiem,
na którym oszustwo podatkowe będzie nadal
kontynuowane.
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EU-Seminar im Februar 2010
25 i 26 lutego 2010 odbyło się w Berlinie drugie,
wspierane przez UE seminarium związane z handlem
emisjami CO2. Na południe Berlina przybyło ponad 80
polskich operatorów instalacji, żeby poinformować się o
postanowieniach światowej konferencji klimatycznej w
Kopenhadze, o metodach aukcji CO2, o handlu na
giełdzie i o najnowszych doświadczeniach w
bilansowaniu CO2.

W dwóch dniach 4 referentów przedstawiło wykłady i
prezentacje, które w formie teczek informacyjnach
mogły być zabrane ze sobą przez każdego z
uczestników.
Seminarium i nocleg z wyżywieniem były dla
uczestników seminarium jak zawsze gratis.
Program
ramowy
zaproponowany
przez
Emissionshändler.com®
w
formie
przejażdżki
autobusowej po Berlinie jak i występu kabaretysty
Steffena Möllera w skrócie poniżej.

działalności jako kabaretysta jest on znanym aktorem w
polskiej serii telewizyjnej M jak Miłość.
Po zakończonym programie kabaretowym miało się
możliwość porozmawiania ze Steffenem Möllerem jak
również zrobienie sobie wspólnej fotografii.

Nach dem Auftritt des Künstlers wurde dann den
Po występie artysty uczestnicy seminarium mieli do
północy możliwość dalszego bliższego poznania się i
przy piwie, wódce i lampce wina porozmawianiu o
interesujących treściach seminarium i emisjach CO2.

Steffen Möller został specjalnie zaproszony, żeby
przedstawić swoje Show Viva Polonia. Obok
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Po przejażdżce po Berlinie późnym popołudniem w
piątek większość uczestników udała się w drogę
powrotną do Polski.

Równocześnie cieszyli się już oni znowu na pierwszy
tydzień września, w którym prawdopodobnie odbędzie
się trzecie seminarium CO2 wspierane przez EU.
Dalsze zdjęcia z seminarium UE z lutego 2010
znajdziecie Państwo w internecie na linku:
www.handel-emisjami.pl/index.php?id=73
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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