Sprawy organizacyjne:
-

Webinarium jest szkoleniem zawodowym w rozumieniu art. 12 ustawy o dystrybucji
ubezpieczeń. Art. 12 mówi, iż w przypadku szkoleń prowadzonych w formie e-learningu
wymagane jest zaliczenie testu obejmującego zakres tematyczny szkolenia.

-

Wszystkie webinaria są rejestrowane, a po ich zakończeniu nagranie będzie udostępnione
na stronie internetowej www.businessfirst.com.pl

-

W ciągu tygodnia do wszystkich zarejestrowanych na webinarium prześlemy do wypełniania
ankietę-test w celu spełnienia wymogów ustawowych. Wypełnienie ankiety pozwoli na
przesłanie certyfikatu.

Rodzaje przestępstw gospodarczych:
Wyłudzenie towaru w krótkim terminie
(nowopowstałe podmioty lub podmioty po zmianie właściciela dokonują jednorazowych
zamówień w wielu różnych branżach)

Wyłudzenie towaru w długim terminie
(istniejące podmioty wykorzystują dobre doświadczenia
firmy, tuż po spieniężeniu wyłudzenia znikają, za
oszustwo odpowiada nowy właściciel, często ta sama
treść zamówienia trafia do wielu dostawców)

Rodzaje przestępstw gospodarczych:
-

Podszywanie się pod znaną firmę – kradzież – nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży

Jak się ustrzec?
-

Sprawdzenie danych rejestrowych, rejestru VAT, status podmiotu
historię spółki, zmiany właścicielskie, adresowe
Strona internetowa
Weryfikacja maili i osób kontaktowych
Geolokalizacja siedziby firmy lub magazynu!!!
Portale społecznościowe, Google
Sposób płatności, rachunek bankowy
Kontakt z kontrahentem
Inni kontrahenci, polecenia
Pozwolenia
Flota samochodowa

Poważne ostrzeżenia, sygnały alarmowe:

-

Zmiana właściciela, adresu, branży
Adresy wielokrotne, wirtualne, blok mieszkalny
Rozbudowane powiązania
Zagraniczni udziałowcy nieznanego pochodzenia
Rejestracja danych finansowych z kilku lat w jednym dniu
Podniesienie kapitału, zbyt dobre dane finansowe
Strona internetowa dopiero założona, jej historia
Rachunek w innym kraju niż kontrahenta
Zamówienie bez negocjacji, a ceny tylko z odroczonym terminem

Mapy, sprawdzanie stron internetowych:
■

Google

- https://www.google.pl/maps

■

Dual Map

- http://data.mashedworld.com/dualmaps/map.htm

■

Geoportal

- http://www.geoportal.gov.pl/

■

WHOIS

- https://www.dns.pl/

■

Historia

- http://archive.org/web/web.php

Gdzie szukać informacji?

Dane rejestrowe:
■ Krajowy Rejestr Sądowy (spółki prawa handlowego)

- https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/

■ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) (działalnosci gospodarcze, spółki cywilne)

- http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
■ Baza Internetowa Regon – GUS

- https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

■ Moje Państwo

- https://mojepanstwo.pl/

■ Rejestry handlowe i rejestry działalności gospodarczych państw UE

- https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-pl.do

oraz https://beta.e-justice.europa.eu/106/PL/business_registers_in_eu_countries
■ Rejestry upadłości osób fizycznych i prawnych w UE - https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-pl.do
■ Potwierdzenie numeru VAT

- https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/

■ Potwierdzenie numeru VAT w UE (VIES)

- http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

■ Wykaz podmiotów niezrejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

- https://www.mf.gov.pl/ko/krajowa-administracjaskarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat
■ Wyszukiwarka przetargów

- http://www.przetargi.egospodarka.pl/

■ Komercyjne rejestry

- www.krd.pl, www.dlugi.info

Zastrzeżenie prawa własności / Eigentumsvorbehalt / Retention of Title
Niewypłacalność Klienta

W świetle prawa niemieckiego zastrzeżenie własności ważne jest względem osób trzecich, w szczególności w sytuacji zaistnienia
niewypłacalności kupującego – odbiorcy towaru (patrz artykuły 47 i 107 niemieckiej Ustawy o upadłości <Insolvenzordnung>).
Jeżeli sprzedający (wciąż) jest właścicielem towarów przez siebie wyprodukowanych lub dostarczonych, może dokonać ich
przejęcia, o ile kupujący nie posiada odrębnych praw do tych towarów (na przykład na podstawie istniejącej umowy agencyjnej lub
dystrybucji).
Podczas postępowania o ogłoszenie niewypłacalności zastrzeżenie własności daje wierzycielom podstawę do żądania oddzielenia
towaru od pozostałego majątku i jego wydania (Aussonderungsrecht), zgodnie z artykułami 47 i 48 niemieckiej Ustawy o
upadłości. W niektórych przypadkach sprzedający może być (tylko) uznany za wierzyciela preferowanego zgodnie z artykułem 49 i
następnymi niemieckiej ustawy o upadłości.
Żądanie oddzielenia towaru jest prawem sprzedającego względem zarządcy niewypłacalności co do zwrotu towaru. W tym
przypadku towar należy do sprzedającego i nie jest częścią masy upadłościowej. W sytuacjach, gdy umowa sprzedaży zawiera
rozszerzoną klauzulę zastrzeżenia prawa własności, sprzedającego uznaje się wyłącznie za wierzyciela preferowanego, gdyż nie ma
on innego interesu wynikającego ze zwrotu towaru oprócz otrzymania zapłaty.
W rezultacie syndyk masy upadłościowej ma prawo do sprzedaży towarów lub przedmiotów podlegający rozszerzonej klauzuli
zastrzeżenia prawa własności. Zgodnie z niemiecką Ustawą o upadłości wierzyciele preferowani mają prawo dochodzić spłaty z
masy upadłościowej dochodu ze sprzedaży (pomniejszonego o prowizję sprzedaży), aż do pełnego zaspokojenia roszczeń
zapisanych w klauzuli zastrzeżenia prawa własności.

