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Rzeszów, 25 listopada 2019 r.

Komunikat nr 14/2019
dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT”

Centralnego Rejestru  Beneficjentów Rzeczywistych

                 Od  13  października  wprowadzono  system nazwany  Centralnym Rejestrem
Beneficjentów  Rzeczywistych  (CRBR),  w  którym  są  gromadzone  i  przetwarzane  informacje
o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią
kontrolę nad spółką. Na stronie:
 

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w zakresie funkcjonowania CRBR.
Poniżej zamieszczam najistotniejsze z nich:

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych m.in. spółek:
 - jawnych,
 - komandytowych,

- komandytowo-akcyjnych,
- z ograniczoną odpowiedzialnością;

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:
- sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które
wynikają  z  okoliczności  prawnych  lub  faktycznych,  umożliwiające  wywieranie  decydującego
wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
-  w imieniu  których są  nawiązywane stosunki  gospodarcze  lub jest  przeprowadzana transakcja
okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej (sp. z o.o., S.A.), innej niż spółka, której papiery wartościowe
są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji
na  podstawie  przepisów  prawa  Unii  Europejskiej  lub  odpowiadającym  im  przepisom  prawa
państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:
-  osoba  fizyczna  będąca  udziałowcem  lub  akcjonariuszem  spółki,  której  przysługuje  prawo
własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
-  osoba  fizyczna  dysponująca  więcej  niż  25% ogólnej  liczby  głosów  w  organie  stanowiącym
spółki,  także  jako  zastawnik  albo  użytkownik,  lub  na  podstawie  porozumień  z  innymi
uprawnionymi do głosu,
- osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie
przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie
dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo
użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2019 r. poz. 351), lub
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-  osoba  fizyczna  zajmująca  wyższe  stanowisko  kierownicze  w  organach  spółki  w  przypadku
udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych
określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu.

Zgłoszenia  do  CRBR  może  dokonać  zgodnie  z  art.  61  ustawy  z  dnia  1  marca  2018  r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115,
z późn. zm.) jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, tj. osoba ujawniona w KRS jako
uprawniona  do reprezentacji  spółki.  Zgłoszenie  opatrzone musi  być  kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez ww. osoby.

Pełnomocnicy spółki nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia informacji do CRBR.

W przypadku gdy wymagana jest łączna reprezentacja tj. przez więcej niż jedną osobę, zgłoszenie
musi  być  podpisane  przez  wszystkie  wymagane  osoby (nie  ma  znaczenia  kolejność  składania
podpisów, podpisy kwalifikowane i podpisy potwierdzane profilem zaufanym ePUAP mogą być
zamieszczane w dowolnej konfiguracji).

Zgłoszenie zawiera oświadczenie osoby lub osób dokonujących tego zgłoszenia o prawdziwości
informacji zgłaszanych do CRBR.

Zgłoszenie  do  CRBR  składa  się  bezpłatnie  w  formie  elektronicznej  na  stronie
internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/ 

Zgłaszane  dane  powinny  odpowiadać  rzeczywistości.  Zgłoszenie  –  opatrzone  kwalifikowanym
podpisem  elektronicznym  lub  podpisem  potwierdzonym  profilem  zaufanym  ePUAP –  zawiera
oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji (jest ono składane pod
rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia). 

Zgłoszenia w przypadku spółek które zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019
roku należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2020 roku.
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