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VAT w transakcjach międzynarodowych – transakcje trójstronne
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W dniach 9 i 10 września 2011 r. odbyła się w Zielonej Górze III Międzynarodowa
Konferencja Doradców Podatkowych z cyklu „PODATKI BEZ GRANIC” z tematem wiodącym: „VAT w
transakcjach międzynarodowych – transakcje trójstronne”. Konferencja została zorganizowana
przez Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych we współpracy z Oddziałami KIDP:
Dolnośląskim, Wielkopolskim i Zachodniopomorskim oraz z Izbą Doradców Podatkowych
Brandenburgii (Steuerberaterkammer Brandenburg).
W roku bieżącym gospodarzem Konferencji zorganizowanej w „Winnym Grodzie”, którą
patronatem objęły: Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Marszałek Województwa Lubuskiego i
Prezydent Miasta Zielonej Góry był Lubuski Oddział KIDP.
Międzynarodową rangę Konferencji potwierdzili obecni na Konferencji: Robert Oppermann –
Dyrektor Referatu Podatków w Ministerstwie Finansów Brandenburgii, Marion Maurer – Referent ds.
Podatku Obrotowego w Ministerstwie Finansów Brandenburgii, Joachim Schulz – Członek Zarządu
Izby Doradców Podatkowych Brandenburgii, Wolfgang Hey – Prezes Zarządu Izby Doradców
Podatkowych Brandenburgii, przedstawiciele sądownictwa administracyjnego z Polski: Sylwester
Marciniak i Adam Bącal – sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Dariusz
Skupień – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. i Niemiec: prof. dr
Thomas Stapperfend – Wiceprezydent Sądu Finansowego Berlina i Brandenburgii, przedstawiciele
polskich organów podatkowych: Włodzimierz Obworski – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego
w Zielonej Górze, Barbara Apenit – Kierownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Współpracy z
Zagranicą W Izbie Skarbowej w Zielonej Górze oraz doradcy podatkowi z Polski i Niemiec a także
zaproszeni przez Przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej, dr Jacka Zielińskiego,
przedstawiciele izb doradców podatkowych Federacji Rosyjskiej: Inna Khavanova – Przewodnicząca
Departamentu Podatkowych badań i ekspertyz Izby Doradców Podatkowych Rosji, Irina Chernik –
Członek Izby Doradców Podatkowych Rosji, Republiki Ukrainy: Iryna Tertyshnyk – Przewodnicząca
Komisji Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia Doradców Podatkowych Ukrainy, Oleg Shmal – Członek
Komisji Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia Doradców Podatkowych Ukrainy oraz Republiki Czeskiej: Jiri
Skampa – Wiceprezes Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej oraz Jan Rambousek – doradca
podatkowy.
Konferencję otworzył Przewodniczący Lubuskiego Oddziału KIDP Mariusz Gendera oraz dr
Jacek A. Zieliński Wiceprzewodniczący KRDP. Witając zaproszonych gości Przewodniczący LO KIDP
poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłą po ciężkiej chorobie Panią Konsul Republiki Federalnej
Niemiec Annette Bussmann, która była inicjatorką cyklu konferencji „Podatki bez granic”.
Goście z Rosji oraz Ukrainy zaprezentowali uczestnikom Konferencji historię oraz obecną
organizację zawodu doradcy podatkowego w tych krajach.

Zainaugurowany trzy lata temu cykl konferencji ”Podatki bez granic” poprzedzony wieloma
latami współpracy i wspólnych szkoleń doradców polskich i niemieckich w roku bieżącym został
poświęcony podatkowi VAT w transakcjach międzynarodowych oraz łańcuchowych ze szczególnym
uwzględnieniem transakcji trójstronnych.
Bardzo interesującego przeglądu orzecznictwa Sądu Finansowego Berlina i Brandenburgii,
Federalnego Trybunału Finansowego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach
transakcji trójstronnych i łańcuchowych dokonał Prof. dr Thomas Stapperfend – Wiceprezydent Sądu
Finansowego dla Berlina i Brandenburgii.
Na temat orzecznictwa krajowego oraz wyroków ETS/TS kształtujących linie orzeczniczą i
mające bezpośrednie przełożenie na stosowanie przepisów podatkowych nie tylko krajowych, lecz
także przepisów wewnątrzwspólnotowych, obowiązujących bezpośrednio podatników krajowych w
zakresie transakcji łańcuchowych i trójstronnych w sposób nader interesujący wykład przeprowadzili
sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sędzia Adam Bącal i sędzia Sylwester
Marciniak. Warto zwrócić uwagę na zauważoną przez sędziego Adama Bącala zbieżność orzecznictwa
krajowego z orzecznictwem niemieckim.
Na temat obowiązków i procedur rejestracyjnych związanych z transakcjami
wewnątrzwspólnotowymi szczegółowo w zakresie przepisów krajowych opowiedziała Barbara Apenit
Kierownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Współpracy Międzynarodowej Izby Skarbowej w Zielonej
Górze, natomiast w zakresie przepisów niemieckich Falk Schwella – doradca podatkowy, specjalista
ds. międzynarodowego prawa podatkowego.
Pierwszy dzień pełen interesujących wykładów zakończył tematem „Podstawowe zasady
rozliczania transakcji łańcuchowych” dr Adam Bartosiewicz – specjalista prawa podatkowego.
Drugi dzień wykładów bardzo szczegółowym wykładem na temat podatku od towarów i usług
ze szczególnym uwzględnieniem transakcji łańcuchowych przeprowadził prof. ekonomii Rolf-Rüdiger
Radeisen – doradca podatkowy. Tłumaczenie symultaniczne pozwoliło bezproblemowo i aktywnie
uczestniczyć w wykładach zarówno doradcom polskim, niemieckim jak również zaproszonym gościom
z innych krajów.
Podsumowania konferencji po wcześniejszym wykładzie na temat rozpoznawania transakcji
łańcuchowych jak i trójstronnych dokonał Dariusz Malinowski, który po raz kolejny udowodnił, że
oprócz „PowerPointa” ma też dużo do powiedzenia i nie stroni od dzielenia się wiedzą z kolegami, za
co nie można go niedoceniać.
W konferencji której uczestnikami poza doradcami podatkowymi z regionów organizujących
konferencję byli także doradcy z innych regionów Polski, uczestniczyło ponad 160 osób w czym
kilkanaście osób z Niemiec oraz po dwie osoby z Rosji, Ukrainy i Czech.
Jak przystało do okoliczności i miejsca, w jakich zorganizowano Konferencję, która zbiegła się
z dorocznym świętem Zielonej Góry – Winobraniem (a może z powodu której w tym czasie je
zorganizowano), nie zabrakło podczas Konferencji elementów integrujących środowiska (celowo
przytaczam liczbę mnogą) doradców podatkowych różnych krajów. Tradycyjnie już dla „Naszych”
(lubuskich) spotkań nie zbrakło humoru, dobrej zabawy oraz elementów edukacyjnych w zakresie
dziedzictwa kulturowego ziemi lubuskiej. Liczymy, że niezapomniane wrażenia ze spotkania z

Bachusem oraz przesympatyczny, choć zapewne wyczerpujący, bankiet będą wystarczającą
motywacją dla organizatorów oraz magnesem dla wszystkich uczestników do kontynuacji cyklu.
Kończąc konferencję zarówno Przewodniczący LO KIDP Mariusz Gendera jak i
Wiceprzewodnicząca KRDP Krystyna Ziółkowska podkreślili rangę tego typu spotkań oraz
niekwestionowane korzyści z nich płynące wskazując na potrzebę kontynuacji tej już chyba tradycji.
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