Zgłoszenie informacji o beneficjentach
KTO ZGŁASZA
DANE DO CRBR

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie
osoba uprawniona do reprezentacji spółki.
Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom (zgodnie z art. 61
ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu).

JAK ZGŁOSIĆ DANE
DO CRBR

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej.
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu, mowa jest o zgłoszeniu, które jest składane w formie
dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.

WAŻNE

JAKIE DANE
ZGŁOSIĆ DO 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).
Osoba, która zgłasza i aktualizuje dane, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
zgłoszeniem do CRBR nieprawdziwych danych, a także za niezgłoszenie w ustawowym
terminie danych i zmian danych objętych wpisem do rejestru. Wyjątkiem jest sytuacja,
kiedy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub
osoby trzeciej, za którą osoba zgłaszająca i aktualizująca informacje o beneficjentach
rzeczywistych nie ponosi odpowiedzialności.
Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) zgłoszenia jest wydawane po przeprowadzeniu
pozytywnej weryfikacji struktury logicznej zgłoszenia pod względem zgodności ze wzorem
dokumentu elektronicznego i spójności danych oraz ważności kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Zgłoszenie do rejestru obejmuje:
◼ dane identyfikacyjne spółki – nazwa (firma), forma organizacyjna, siedziba, numer
w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP
◼ dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika
uprawnionego do reprezentowania spółki – imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo
zamieszkania, PESEL albo data urodzenia (w przypadku osób, które nie posiadają
PESEL), informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które
przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.
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ILE CZASU JEST NA
ZGŁOSZENIE
DANYCH DO CRBR

Informacje do rejestru powinny być zgłoszone nie później niż w terminie 7 dni od dnia
wpisu podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku aktualizacji
przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. Do biegu terminów nie wlicza
się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

WPIS
KONSTYTUTYWNY
I DEKLARATORYJNY

Należy pamiętać, że niektóre zmiany zaczną obowiązywać dopiero w momencie ich wpisu
do KRS (wpis konstytutywny), a niektóre już od momentu ich zaistnienia (wpis
deklaratoryjny).
Wpis konstytutywny jest ważny dopiero z chwilą wpisu do KRS. Co ważne – nie od dnia
złożenia wniosku, a dopiero od dnia aktualizacji wpisu przez sąd rejestrowy.
Wszelkie zmiany umowy spółki, np. w zakresie zmiany nazwy czy siedziby, aby były
ważne, będą wymagać wpisu konstytutywnego. Wynika to z art. 255 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, zgodnie z którym zmiany w umowie spółki wymagają łącznie uchwały
wspólników i wpisu do KRS.
Wpis deklaratoryjny to taki, który jest ważny już od momentu podjęcia uchwały, zaś jego
aktualizacja w KRS stanowi jedynie potwierdzenie danego stanu rzeczy. Przykładami
wpisów deklaratoryjnych będą zmiany w zarządzie, zmiana adresu bez zmiany siedziby,
sprzedaż udziałów spółki.
Zatem zmiany informacji przekazanych do CRBR należy zgłaszać w terminie 7 dni od ich
zmiany:
◼ w przypadku zmian mających charakter konstytutywny od ich wpisania do KRS,
◼ w przypadku zmian mających charakter deklaratoryjny od momentu ich zaistnienia.

OKRES
PRZEJŚCIOWY
ZWIĄZANY
Z URUCHOMIENIEM
REJESTRU

Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 października 2019 r.), mają
obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 lipca 2020 r. Termin
ten został zmieniony Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 568). Pierwotnie przewidziano konieczność zgłoszenia
informacji do 13 kwietnia 2020 r.
Podmioty, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek
zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do
KRS.
Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma
charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie
prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów
TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal.
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej
i Południowo-Wschodniej.
W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym
efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance,
outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości i doradztwa personalnego.
W 2019 roku połączyliśmy siły z ekspertami podatkowymi, księgowymi i audytorami firmy Moore Stephens Central Audit. Połączona pod marką
TPA firma liczy obecnie niemal 300 ekspertów i należy do grona największych i najdynamiczniej rozwijających się firm konsultingowych w Polsce.
Ponadto, pod koniec 2019 r. uruchomiliśmy nową praktykę biznesową: TPA Real Estate Services oferując usługi brokerskie, doradztwa
inwestycyjnego oraz w zakresie finansowania i refinansowania inwestycji dla sektora nieruchomości. Naturalnym uzupełnieniem naszych
interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką Baker Tilly Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą
prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym i doradczym.
TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce - jednej z największych
globalnych sieci niezależnych firm doradczych. Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi
„one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem międzynarodowej grupy doradczej.
www.tpa-group.pl | www.bakertilly.pl
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