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Frankfurt (Oder), 20.08.2019 
 
Szanowni Państwo,     

Czy otrzymaliście Państwo kiedyś rachunek z Niemiec nie wiedząc, że musicie Państwo zapłacić podatek 
VAT? W przypadku których usług jest to możliwe i kiedy takie rozwiązanie ma zastosowanie?  

Na to i na inne pytania chcemy odpowiedzieć i zapraszamy Państwa niniejszym serdecznie na warsztaty na 
temat mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT. 

Faktury z odwrotnym obciążeniem VAT wystawiane są w określonych transgranicznych transakcjach 
sprzedaży/zakupu. W takim przypadku, przy sprzedaży określonych towarów, sprzedawca nie rozlicza 
podatku VAT, obowiązek naliczenia i rozliczenia spoczywa na nabywcy. Mamy więc do czynienia z odwrotnym 
opodatkowaniem.  

Grupą docelową warsztatów są przedstawiciele instytucji samorządowych oraz pozarządowych z Euroregionu 
PRO EUROPA VIADRINA, które aktywnie współpracują w projektach polsko-niemieckich i mają do czynienia 
z rachunkami polskich czy niemieckich przedsiębiorców z odwrotnym opodatkowaniem.  

Warsztaty odbędą się:  

13 września 2019r. 
w siedzibie IHK Ostbrandenburg, sala 501, budynek C 
Puschkinstr. 12b, 15230 Frankfurt (Oder) 
w godz. 10.00 do 13.00.  
Warsztaty poprowadzi Prof. dr. Wojciech Stiller z Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Berlinie.  

Odbędą się w języku niemieckim, tłumaczenie na język polski zostanie w razie potrzeby zapewnione.  

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach za pomocą załączonego formularza bądź elektronicznie do 
05.09.2019.  

Udział w warsztatach jest bezpłatny, koszty podroży ponoszone są przez uczestników.  

Warsztaty organizowane są w ramach realizowanego przez Euroregion projektu „Coaching VIADRINA“, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy INTERREG VA  Brandenburgia– Polska (Woj. Lubuskie) 2014-2020.   

W razie pytań, prosimy o kontakt.  

Z poważaniem  

 

Toralf Schiwietz  
Dyrektor  
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