
Centralnego Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych
nowa ewidencja i kolejne obowiązki
dla spółek 

to narzędzie służące weryfikacji struktury właścicielskiej spółek – zawiera
informacje o tzw. beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych
sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką.

Dostęp do rejestru jest jawny i bezpłatny.

Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. 

CRBR 

- spółki jawne

 - spółki komandytowe

 - spółki komandytowo-akcyjne

 - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 - spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych)

Zgłoszenia do rejestru muszą dokonać:

Przepisy weszły w życie 13.10.2019 r.

Po zgłoszeniu spółki do CRBR należy zaktualizować dane w CRBR w terminie 7 dni od
zaistnienia zmiany.

Kogo
dotyczy?

Na czym
polega
nowy
obowiązek?

Osoba uprawniona do reprezentacji spółki jest zobowiązana dokonać zgłoszenia
do Rejestru, wskazując dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego. 

Zgłoszenie jest elektroniczne, a osoba zgłaszająca  musi opatrzeć je podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Spółki wpisane do KRS
przed tą datą mają na
zgłoszenie 9 miesięcy 

do 13.07.2020 r.

Spółki powstałe po tej
dacie mają tylko

7 dni na dokonanie
zgłoszenia

Coraz mniej czasu na zgłoszenie do

Termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego dla spółek założonych przed 13 października 2019 r.
coraz bliżej - . Identyfikacja beneficjenta może być złożonaobowiązek należy spełnić do 13 lipca
i czasochłonna, dlatego to ostatnia chwila na bezpieczne podjęcie działań.



Pomożemy ustalić beneficjenta rzeczywistego dla Państwa spółki
– poprawne wskazanie beneficjenta może być trudne w przypadku
rozbudowanej struktury właścicielskiej (np. rozproszony akcjonariat)

Zorganizujemy przedstawicielom spółek podpis elektroniczny
lub ePUAP

Pomożemy w technicznym złożeniu zgłoszenia oraz aktualizacji
danych

1.

2.

3.

- Odpowiedzialność karna osoby reprezentującej za złożenie fałszywego
  oświadczenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru.

- Odpowiedzialność odszkodowawcza osoby reprezentującej za szkodę
  wyrządzoną niezgłoszeniem w terminie / zgłoszeniem nieprawdziwych danych.

- Odpowiedzialność finansowa spółki do 1 mln złotych za niezgłoszenie informacji
  do Rejestru w terminie.

Sankcje

Co możemy dla Państwa zrobić?

Więcej informacji:

Marcin Czapiewski
Senior manager
marcin.czapiewski@olesinski.com
+48 606 784 454

Justyna Papież
Senior consultant
Dział prawny
justyna.papiez@olesinski.com
+48 787 093 866

Paulina Szewc
Consultant
Dział prawny
paulina.szewc@olesinski.com
+48 666 036 957

olesinski.com

Omolola Kwiatkowska
Senior consultant
Radca prawny
omolola.kwiatkowska@olesinski.com
+48 532 959 933
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