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KIM JEST BENEFICJENT RZECZYWISTY?

Beneficjentem rzeczywistym zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest
osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad
danym podmiotem (spółką). W celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego danej
spółki należy sprawdzić w pierwszej kolejności czy występują osoby fizyczne, które
posiadają co najmniej 25 proc. udziałów / akcji / praw głosu w danej spółce
(bezpośrednio lub pośrednio przez inne spółki).
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KIM JEST BENEFICJENT RZECZYWISTY?

Beneficjentem rzeczywistym jest również osoba fizyczna zajmująca wyższe
stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku
możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych, o
których mowa powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
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PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO UJAWNIENIA DANYCH O 
BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji jest
zobowiązana większość polskich spółek prawa handlowego:

❖ jawne;
❖ komandytowe;
❖ komandytowo-akcyjne;
❖ z ograniczoną odpowiedzialnością
❖ akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA UJAWNIENIE 
DANYCH O BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH

Zobowiązani do ujawnienia danych beneficjentów rzeczywistych
w rejestrze są osoby reprezentujące spółę, czyli między innymi
Członkowie Zarządu, Wspólnicy Komplementariusze.

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych obywać się będzie
elektronicznie, a złożenia zgłoszenia konieczny będzie
kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany (ePUAP).
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INFORMACJE UJAWNIANE W REJESTRZE

W Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych należy ujawnić następujące informacje:

❖ dane identyfikacyjne spółki
✓ nazwę,
✓ formę organizacyjną,
✓ siedzibę,
✓ nr KRS,
✓ nr NIP) oraz

❖ dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika
uprawnionego do reprezentowania spółki
✓ imię,
✓ nazwisko,
✓ PESEL,
✓ państwo zamieszkania,
✓ informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnień przysługujących

beneficjentowi rzeczywistemu
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SANKCJE

Oświadczenie w przedmiocie beneficjenta rzeczywistego będzie
składane pod groźbą ponoszenia odpowiedzialności karnej za
fałszywe oświadczenia.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia danych w terminie będzie

zagrożone karą pieniężną do 1.000.000,00 PLN.
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Kto może dokonać zgłoszenia do CRBR  w imieniu spółki?

Zgłoszenia do CRBR może dokonać jedynie osoba uprawniona do

reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w

Kodeksie Spółek Handlowych.

Zgłoszenie musi być opatrzone 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, zgłoszenie musi być

podpisane przez wszystkie wymagane osoby.

Zgłoszenie zawiera oświadczenie osoby lub osób dokonujących tego

zgłoszenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do CRBR.

Pytanie 1



W jakiej formie spółka dokonuje zgłoszenia do CRBR?

Zgłoszenie do CRBR składane jest w formie dokumentu

elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez

ministra ds. finansów publicznych, nieodpłatnie za pomocą

środków komunikacji elektronicznej.

Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego

na portalu podatki.gov.pl pod adresem

crbr.podatki.gov.pl

Pytanie 2



Czy można złożyć zgłoszenie do Ministerstwa Finansów w formie pisemnej?

Nie. Zgłoszenie do CRBR składane jest w formie dokumentu

elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez

ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pytanie 3



Jak wpisać dane beneficjenta rzeczywistego, jeżeli nie posiada on numeru 
PESEL?

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

należy podać datę urodzenia.

Pytanie 4



Czy są jakieś wymogi dla osób podpisujących zgłoszenie?

Zgłoszenie informacji o beneficjencie jest opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawiera

oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do CRBR o

prawdziwości informacji zgłaszanych do tego Rejestru. P

Przekazujący informacje o beneficjencie, składa

oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za

złożenie fałszywego oświadczenia.

Pytanie 5



Czy prokurent może dokonać zgłoszenia do CRBR w imieniu spółki?

W przypadku gdy w spółce prokurent jest uprawniony

do jej reprezentacji to może dokonać zgłoszenia

informacji do CRBR.

Pytanie 6



Czy spółka będąca w stanie likwidacji lub upadłości ma obowiązek 
zgłoszenia informacji do CRBR?

Spółki będące w stanie likwidacji lub upadłości mają

obowiązek zgłaszania informacji do CRBR na zasadach

określonych w ustawie.

Pytanie 7



Jakie informacje należy podać w przypadku gdy osoba, której dane 
identyfikacyjne są zgłaszane do CRBR np. beneficjent rzeczywisty posiada 
więcej niż jedno obywatelstwo?

W sytuacji gdy osoba, zgłaszana do CRBR posiada

więcej niż jedno obywatelstwo, należy podać tylko

jedno obywatelstwo tej osoby.

W przypadku posiadania przez obywatela polskiego

równocześnie obywatelstwa innego państwa, do

CRBR należy zgłosić obywatelstwo polskie.

Pytanie 8



Czy spółki zagraniczne prowadzące zarejestrowaną w KRS działalność na 
terytorium Polski w formie oddziału mają obowiązek zgłoszenia informacji 
do CRBR?

Obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR nie dotyczy

spółek zagranicznych prowadzących zarejestrowaną w

KRS działalność na terytorium Polski w formie

oddziału.

Pytanie 9



Czy spółka, która dokona zgłoszenia informacji do CRBR, a następnie 
zostanie postawiona w stan likwidacji lub upadłości, ma obowiązek 
zgłoszenia zmian w CRBR?

Spółki postawione w stan likwidacji lub upadłości

mają obowiązek zgłaszania informacji do CRBR na

zasadach określonych w ustawie, tj. mają obowiązek

zgłaszania zmiany wymaganych informacji. Należy w

szczególności wziąć pod uwagę, że w związku z

otwarciem likwidacji lub ogłoszeniem upadłości

między innymi dochodzi do zmiany nazwy spółki.

Obowiązek zgłoszenia zmiany ciąży na osobie

uprawnionej do reprezentowania spółki po jej

postawieniu w stan likwidacji lub upadłości, np.

likwidatorze.

Pytanie 10



Czy spółka w której udziały bądź akcje posiada spółka notowana na giełdzie 
ma obowiązek dokonania zgłoszenia do CRBR?  Jeśli tak, to kogo?

Spółka jest obowiązana do zgłaszania informacji o beneficjentach

rzeczywistych i ich aktualizacji, i nie zmienia tego fakt, że udziały bądź

akcje w spółce posiada spółka akcyjna będąca spółką publiczną.

W takim przypadku należy wskazać beneficjenta rzeczywistego –

osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które ostatecznie są właścicielem

podmiotu prawnego lub go kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio

posiadając wystarczający odsetek udziałów lub praw głosu lub

udziałów własnościowych w danym podmiocie, w tym za pomocą

pakietów akcji na okaziciela, lub poprzez kontrolę w inny sposób.

Dlatego też taka spółka musi dokonać oceny stanu faktycznego i

prawnego i we własnym zakresie wskazać osobę lub osoby fizyczne

sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką.

Pytanie 11



Czy do CRBR jako „członka organu lub wspólnika uprawnionego do
reprezentowania spółki” wpisuje się dane identyfikacyjne komandytariusza
będącego jednocześnie prokurentem spółki?

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmują m.in.

dane identyfikacyjne każdego członka organu lub wspólnika

uprawnionego do reprezentowania spółki.

Jeżeli komandytariuszowi udzielono prokury jego dane

identyfikacyjne podlegają wpisowi do CRBR.

Pytanie 12



Czy do CRBR jako „członka organu lub wspólnika uprawnionego do
reprezentowania spółki” należy zgłosić również dane identyfikacyjne
prokurentów spółki?

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmują

m.in. dane identyfikacyjne każdego członka organu

lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania

spółki.

Dane prokurenta nie podlegają zgłoszeniu do CRBR, z

wyjątkiem przypadku omówionego na poprzednim

slajdzie.

Pytanie 13



Kogo należy zgłosić do CRBR jako „członka organu lub wspólnika
uprawnionego do reprezentowania”?

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych dla poszczególnych

rodzajów spółek określa ogólne zasady reprezentacji spółki.

Niemniej powyższe kwestie mogą zostać odmiennie

uregulowane w umowach (statutach) spółek.

Spółki zobowiązane do zgłoszenia informacji o

beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji posiadają

wiedzę, kto jest uprawniony do ich reprezentowania i kogo

należy zgłosić do CRBR jako „członka organu lub wspólnika

uprawnionego do reprezentowania”.

Pytanie 14



Kogo należy zgłosić do CRBR jako „członka organu lub wspólnika uprawnionego
do reprezentowania” w przypadku spółki komandytowej, w której jedynym
komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych spółkę

komandytową reprezentują komplementariusze, których z

mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu

nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki.

W przypadku spółki komandytowej, w której jedynym

komplementariuszem jest spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, za spółkę komandytową, działają osoby

uprawnione do reprezentacji spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością.

Pytanie 15



Czy spółka, w której udziały bądź akcje posiada Skarb Państwa lub jednostki
sektora finansów publicznych (np. jednostka samorządu terytorialnego, organ
administracji państwowej) ma obowiązek dokonania zgłoszenia do CRBR?

Każda spółka wymieniona w ustawie ma obowiązek zgłosić

do CRBR informacje o wszystkich beneficjentach

rzeczywistych. Obowiązek dotyczy również spółki, w której

udziały bądź akcje posiada Skarb Państwa lub jednostki

sektora finansów publicznych.

Wskazanie jako beneficjenta rzeczywistego przedstawiciela

jednostki sektora finansów publicznych sprawującego

kontrolę nad spółką, nie wyklucza wskazania jako

beneficjenta rzeczywistego innych osób fizycznych w

zależności od spełniania przez nie przesłanek definicji

ustawowej beneficjenta rzeczywistego.

Pytanie 16



Kogo należy rozumieć jako osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko
kierownicze, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret (-) piąte ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971)?

Przez osobę fizyczną, rozumie się w przypadku spółek

kapitałowych każdą osobę fizyczną, która poprzez posiadane

uprawnienia, wynikające z okoliczności prawnych lub

faktycznych umożliwiających wywieranie decydującego

wpływu na czynności lub działania podejmowane przez

spółkę oraz pełni funkcje kierownicze (zarządcze).

Takimi osobami mogą być przykładowo członkowie zarządu,

czy też prokurenci (w tym prokurenci oddziałowi).

Pytanie 17



Jak udokumentować brak możliwości ustalenia lub wątpliwości co do
tożsamości osób fizycznych zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret (-) piąte
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971)?

Spółka, która ustala beneficjenta rzeczywistego zgodnie z art.

2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret (-) piąte ustawy musi posiadać

właściwe dokumenty (na przykład odpisy z właściwych

zagranicznych rejestrów, dokumenty korporacyjne spółki,

dokumenty potwierdzające strukturę właścicielską spółki,

wykazy akcjonariuszy) na podstawie których wykaże, że

pomimo dochowania należytej staranności, nie było możliwe

ustalenie beneficjenta rzeczywistego na podstawie

pozostałych przesłanek określonych w tiret (-) od pierwsze

do czwarte zawartych w definicji beneficjenta rzeczywistego.

Pytanie 18



Jakie dane należy wpisać w polu 20 „Wartość” znajdującym się w
formularzu „Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych”?

W formularzu „Zgłoszenie informacji o beneficjentach

rzeczywistych” w polu 20 „Wartość” wskazuje się wartość

(określoną w jednostkach miary wskazanych w polu 19

„Jednostka miary”) w odniesieniu do rodzaju uprawnień

właścicielskich (wskazanych w polu 18 „Rodzaj uprawnień

właścicielskich”), które powodują, że dana osoba jest

beneficjentem rzeczywistym danej spółki.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) dla

poszczególnych rodzajów spółek wskazują konieczność

określenia wartości wkładów/udziałów, w przypadku spółki:

Pytanie 19



Jakie dane należy wpisać w polu 20 „Wartość” znajdującym się w
formularzu „Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych”?

• jawnej - zgodnie z art. 25 KSH jest to określona w

umowie spółki wartość w PLN wkładów wnoszonych do

spółki przez każdego wspólnika;

• komandytowej - zgodnie z art. 105 KSH jest to określona

w umowie spółki wartość w PLN wkładów wnoszonych

przez każdego wspólnika;

• komandytowo-akcyjnej - zgodnie z art. 130 KSH jest to

określona w umowie spółki wartość w PLN wkładów

wnoszonych przez każdego komplementariusza, bądź w

przypadku akcjonariusza procentowy udział w kapitale

akcyjnym spółki;

• z o.o. - zgodnie z art. 157 KSH wartość nominalna

udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;

• akcyjnej - procentowy udział w kapitale akcyjnym spółki.



Czy możliwa jest sytuacja w której w spółce, zobowiązanej do zgłoszenia
informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR, brak jest możliwości
ustalenia beneficjenta rzeczywistego spółki?

Nie, spółka zgłasza do CRBR informacje o każdym beneficjencie

rzeczywistym ustalonym na podstawie definicji.

Spółka analizuje wszystkie przesłanki zawarte w definicji beneficjenta

rzeczywistego i ustala każdą osobę fizyczną sprawującą 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.

W szczególnym przypadku przy braku możliwości ustalenia beneficjentów

rzeczywistych na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret (-) od pierwsze do

czwarte, znajduje zastosowanie tiret (-) piąte, co skutkuje obowiązkiem

wskazania w zgłoszeniu do CRBR osób zajmujących wyższe stanowisko

kierownicze w spółce.

Pytanie 20



W przypadku zastosowania art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret (-) piąte ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2020 r., poz. 971), czy zgłoszeniu podlega osoba (osoby) zajmująca
wyższe stanowisko kierownicze w spółce zgłaszającej informacje o
beneficjentach rzeczywistych do CRBR czy w innych podmiotach jej struktury
właścicielskiej?

Art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret (-) piąte ww. ustawy znajduje zastosowanie

tylko i wyłącznie w przypadku udokumentowanego braku możliwości

ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w

tiret pierwsze, drugie, trzecie i czwarte.

W przypadku zastosowania art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret (-) piąte ww. ustawy

należy wskazać osobę (osoby) zajmujące wyższe stanowisko kierownicze w

spółce, która dokonuje zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych

do CRBR.

Pytanie 21



W przypadku zastosowania art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret (-) piąte ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2020 r., poz. 971), czy zgłoszeniu podlega osoba (osoby) zajmująca wyższe
stanowisko kierownicze w spółce zgłaszającej informacje o beneficjentach
rzeczywistych do CRBR czy w innych podmiotach jej struktury właścicielskiej?

Zastosowanie art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret (-) od pierwsze do czwarte oraz w

wyjątkowym przypadku tiret (-) piąte ww. ustawy nie wyłącza obowiązku

wskazania jako beneficjentów rzeczywistych także innych osób mogących

wywierać decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez

spółkę zgodnie z częścią ogólną definicji, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1

ww. ustawy (wprowadzenie do wyliczenia).

Co do zasady zgłoszeniu podlegają również osoby działające w imieniu

każdego podmiotu, który może istotnie ingerować w funkcjonowanie spółki

zgłaszającej informacje do CRBR (np. działające w imieniu spółki

dominującej lub innych podmiotów należących do grupy kapitałowej).

Pytanie 21



Czy spółka poprzestaje na wskazaniu osoby zajmującej wyższe stanowisko
kierownicze w przypadku zastosowania art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret (-) piąte
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 )?

Nie, spółka analizuje wszystkie przesłanki zawarte w definicji beneficjenta

rzeczywistego i ustala każdą osobę fizyczną sprawującą 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.

Pytanie 22



W jaki sposób w formularzu „Zgłoszenie informacji o beneficjentach
rzeczywistych” należy zgłosić beneficjenta rzeczywistego spółki, który jest
również członkiem jej organu lub wspólnikiem uprawnionym do jej
reprezentowania?

W przypadku gdy osoba wskazana jako beneficjent rzeczywisty jest również

członkiem organu lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania

spółki, należy w formularzu „Zgłoszenie informacji o beneficjentach

rzeczywistych” zarejestrować ją wskazując dwie role: ,,beneficjanta

rzeczywistego" i „reprezentanta”.

Dodanie roli odbywa się poprzez kliknięcie przycisku "+Dodaj informacje o

udziałach lub uprawnieniach beneficjenta/informację o reprezentacji".

Pytanie 23



Kogo należy zgłosić jako beneficjenta rzeczywistego w spółce komandytowej,
w której jedynym komplementariuszem jest spółka z o.o. a jedynym
komandytariuszem osoba fizyczna?

Zgodnie z definicją beneficjenta rzeczywistego, beneficjentem rzeczywistym

spółki może być jedynie osoba fizyczna.

W związku z powyższym w celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego należy

w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na spółkę z o.o. będącą jedynym

komplementariuszem spółki komandytowej. W spółce z o.o. należy ustalić

osoby fizyczne, które zgodnie z definicją są beneficjentami rzeczywistymi

spółki komandytowej (mając na uwadze, że nie każdy beneficjent

rzeczywisty spółki z o.o. musi jednocześnie być beneficjentem rzeczywistym

spółki komandytowej, która zgłasza informacje do CRBR) i powyższe osoby

fizyczne zgłosić do CRBR jako beneficjentów rzeczywistych spółki

komandytowej. Należy również pamiętać, że komandytariusze spółki

komandytowej, jeśli spełniają przesłanki zawarte w definicji ustawowej

beneficjenta rzeczywistego, również powinni zostać zgłoszeni do CRBR.

Pytanie 24



Zidentyfikowany przez spółkę beneficjent rzeczywisty posiada więcej niż jeden
rodzaj uprawnień czyniących go beneficjentem rzeczywistym w danej spółce. Czy
w formularzu „Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych” należy
wskazać wszystkie uprawnienia, które posiada beneficjent rzeczywisty
zidentyfikowany przez spółkę czy wystarczy wskazać tylko jedno z nich?

W przypadku gdy dana osoba fizyczna zidentyfikowana jako beneficjent

rzeczywisty, posiada więcej niż jeden rodzaj uprawnień, to w formularzu

„Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych” należy zgłosić jej

dane wskazując wszystkie rodzaje uprawnień jakie posiada.

Dodanie uprawnień odbywa się poprzez kliknięcie przycisku "+Dodaj

informacje o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta/informację o

reprezentacji "

Pytanie 25



Kto jest beneficjentem rzeczywistym w przypadku spółek osobowych?

Ustalając beneficjenta rzeczywistego w spółce osobowej, należy wziąć pod

uwagę posiadane przez osobę fizyczną m.in. prawo do reprezentowania

spółki, prawo do prowadzenia spraw spółki, prawo do głosowania.

Przykładowo w spółce jawnej co do zasady beneficjentami rzeczywistymi są

wszystkie osoby fizyczne będące wspólnikami tej spółki (co nie wyklucza

wskazania innych osób jako beneficjentów rzeczywistych .

Pytanie 26



W jaki sposób w formularzu „Zgłoszenie informacji o beneficjentach
rzeczywistych” jako beneficjenta rzeczywistego spółki komandytowej należy
zgłosić jej komandytariusza, który jest jednocześnie właścicielem ponad 25%
udziałów spółki z o.o. będącej jedynym komplementariuszem tej spółki?

W formularzu „Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych” w polu 17

„Charakter uprawnień przysługujących Beneficjentowi/Informacja o reprezentacji” do

wyboru są następujące opcje „bezpośrednie uprawnienia właścicielskie”, „pośrednie

uprawnienia właścicielskie” oraz „inne uprawnienia”. Spośród powyższych opcji należy

wybrać te uprawnienia, które powodują, że dana osoba jest beneficjentem rzeczywistym

danej spółki.

W przypadku gdy daną osobę fizyczną zidentyfikowano jako beneficjenta rzeczywistego,

ze względu na posiadane uprawnienia jako komandytariusz spółki komandytowej (rubryka

„bezpośrednie uprawnienia właścicielskie”) oraz jednocześnie ze względu na posiadane

uprawnienia jako udziałowiec spółki z o.o. będącej jedynym komplementariuszem spółki

komandytowej (rubryka „pośrednie uprawnienia właścicielskie”), to w formularzu

„Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych” należy zgłosić jej dane wskazując

wszystkie rodzaje uprawnień właścicielskich jakie posiada.

Pytanie 27



Co zrobić gdy przesłane do CRBR zgłoszenie podpisała osoba nieuprawniona
do reprezentacji spółki bądź zostało ono podpisane niezgodnie z zasadami
reprezentacji przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych?

Należy złożyć skorygowane zgłoszenie zawierające poprawne dane (korektę - te same

dane, prawidłowe podpisy). Szczegółowe informacje dot. procesu wysyłania korekty

znajdują się w podręczniku, opublikowanym na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/do-pobrania

Pytanie 28



Czy spółka jawna, ma obowiązek podać wartość wniesionych wkładów przez
wspólnika w kwocie PLN, jeżeli w umowie spółki udziały wspólników zostały
określone w procentach?

Tak. W celu dokonania zgłoszenia w CRBR spółka ustala w PLN wartość wniesionych

wkładów przez każdego wspólnika spółki.

Sposób wypełniania pola nr 20 „Wartość” w formularzu „Zgłoszenie informacji

o beneficjentach rzeczywistych” został określony w pytaniu nr 25.

Należy podkreślić, że jednym z obligatoryjnych elementów m.in. umowy spółki jawnej,

jest określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartości. Podstawą

do ustalenia wartości wkładów może być wiedza wspólników, wycena składników

majątkowych dokonana np. przez biegłego, wartość określona w innych dokumentach

typu faktura za nabycie określonego składnika majątkowego. Również wkład niepieniężny,

choćby w postaci świadczenia usług bądź pracy, powinien być wyceniony.

Pytanie 29



Kto ma obowiązek dokonać zgłoszenia informacji o beneficjencie
rzeczywistym do CRBR w przypadku spółki z o.o. postawionej w stan
upadłości?

Pomimo ogłoszenia upadłości, w tym przypadku spółki z o.o., zarząd

upadłego nadal funkcjonuje. Jego kompetencje są ograniczone do działań

stricte organizacyjnych (korporacyjnych, chyba że przepis szczególny

przyznaje określoną kompetencję syndykowi) oraz takich, które masy

upadłości nie dotyczą.

W związku z powyższym, obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR spółki z

o.o. będącej w upadłości spoczywa na osobach uprawnionych do

reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w

Kodeksie Spółek Handlowych.

Pytanie 30



Osoba fizyczna nabyła ponad 25% ogólnej liczby udziałów spółki z o.o. będąc w
związku małżeńskim w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, za środki
pieniężne z majątku wspólnego. Czy w tej sytuacji jako beneficjenta rzeczywistego
należy wskazać wyłącznie tę osobę fizyczną czy również małżonkę/małżonka?

W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, do CRBR należy wpisać

wspólnika spółki z o.o. jako beneficjenta rzeczywistego spółki wybierając w

formularzu „Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych” w polu

17 opcję „bezpośrednie uprawnienia właścicielskie”- podając całą wartość

objętych udziałów, natomiast małżonka/małżonkę tego wspólnika należy

wpisać wybierając opcje „inne uprawnienia” i opisując w polu 24. rolę w

jakiej występuje beneficjent rzeczywisty.

Należy opisać stan faktyczny, w taki sposób, aby zapis był jasny, zrozumiały i

nie budził zastrzeżeń (wskazać dokładne nazwy spółek i rodzaje uprawnień)

np. współmałżonek udziałowca (imię i nazwisko udziałowca) wywierający

decydujący wpływ na działania spółki (nazwa spółki).

Pytanie 31



Czy spółka publiczna ma obowiązek zgłaszania informacji do CRBR?

Nie. Obowiązek zgłaszania informacji o beneficjencie rzeczywistym nie

dotyczy spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019

r. poz. 623).

Pytanie 32



Czy można ustanowić pełnomocnika do rejestracji zgłoszenia?

Spółka nie może ustanowić pełnomocnika do dokonania zgłoszenia do CRBR.

Zgłoszenia do CRBR może dokonać jedynie osoba uprawniona do

reprezentacji spółki, tj. osoba ujawniona w KRS jako uprawniona do

reprezentacji spółki. Zgłoszenie opatrzone musi być kwalifikowanym podpis

elektroniczny lub profilem zaufany ePUAP ww. osoby.

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.

Pytanie 33
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Dziękuję za uwagę.

Zapraszam do kontaktu!

LTCA ZARZYCKI NIEBUDEK KUBICZ SP.K.
ul. J.U. Niemcewicza 26 lok. U10, Warszawa

biuro@ltca.pl | +48 795 005 007
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