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1 Wskazany termin (tj. do 13 lipca 2020 r.), 
dotyczy spółek wpisanych do KRS przed dniem 
13 października 2019 r. Spółki zarejestrowane 
w KRS po tym dniu już podlegają ww. 
obowiązkom. 

 

 

 

 
 

Przypominamy o zbliżającej się dacie – 13 lipca 2020 r., do 
której zdecydowana większość polskich spółek prawa 
handlowego powinna dokonać zgłoszenia swoich 
beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”, „Rejestr”). 
Powyższy termin pierwotnie miał upłynąć w kwietniu, 
jednak w związku z epidemią COVID-19, został wydłużony 
o trzy miesiące1. 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 
funkcjonuje w Polsce od 13 października 2019 r. Są w nim 
gromadzone informacje o osobach fizycznych 
sprawujących kontrolę nad określonymi w ustawie 
spółkami. Rejestr został wprowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałan iu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 
2019 r., poz. 1115, ze zm.) („Ustawa AML”). Utworzenie 
CRBR stanowi realizację przepisów unijnych dotyczących 
kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu.  

KOGO DOTYCZĄ NOWE OBOWIĄZKI  

Do zgłaszania informacji zobowiązane zostały  spółki: 

• akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych),  

• z ograniczoną odpowiedzialnością,  
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• jawne, 

• komandytowe, 

• komandytowo-akcyjne. 

KIM JEST BENEFICJENT RZECZYWISTY  

Przez beneficjenta rzeczywistego należy rozumieć osobę 
fizyczną (lub osoby fizyczne), która poprzez posiadane 
uprawnienia, umożliwiające wywieranie decydującego 
wpływu na spółkę, sprawuje bezpośrednio  lub pośrednio 
kontrolę nad spółką. W odniesieniu do osób prawnych 
beneficjentami rzeczywistymi będą: 

• udziałowcy lub akcjonariusze spółki, którym 
przysługuje prawo własności więcej niż 25% udziałów 
lub akcji, 

• osoby, które dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby 
głosów w organie stanowiącym spółki (także jako 
zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie 
porozumień z innymi uprawnionymi do głosu),  

• osoby sprawujące kontrolę nad osobą prawną lub 
osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo 
własności więcej niż 25% udziałów lub akcji spółki, lub 
łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów 
w organie spółki (także jako zastawnik albo 
użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi 
uprawnionymi do głosu), 

• osoby, które sprawują kontrolę nad spółką poprzez 
posiadanie w stosunku do niej uprawnień jednostki 
dominującej, lub 

• w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie osób 
fizycznych wskazanych w powyższych punktach lub 
gdy istnieją wątpliwości co do tożsamości takich osób 
– za beneficjentów rzeczywistych uważa się osoby 
zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w spółce.  
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INFORMACJE JAKIE NALEŻY ZGŁOSIĆ  DO REJESTRU  

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru 
obejmują:  

• dane identyfikacyjne zgłaszanej spółki, tj.: jej nazwę 
(firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer KRS, 
numer NIP, 

• dane identyfikacyjne beneficjentów rzeczywistych 
oraz członków organu lub wspólników 
uprawnionych do reprezentowania danej spółki: imię 
i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, 
numer PESEL (albo datę urodzenia – w przypadku 
osób nieposiadających numeru PESEL), informację o 
wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach 
przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.  

W przypadku zmian danych objętych wpisem, aktualizacja 
powinna zostać zgłoszona w ciągu 7 dni od zmiany 
(zgodnie z ustawą AML do biegu tego terminu, nie wlicza 
się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).  

Rejestr ma charakter jawny. 

SPOSÓB ZGŁ ASZANIA DANYCH DO CRBR  

Rejestracji dokonuje się w formie elektronicznej przez 
stronę: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.  

Zgłoszenia do Rejestru może dokonać jedynie osoba 
uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłoszenie musi być 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
profilem zaufanym ePUAP. 

 

 

 SANKCJE ,  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

 Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego  może 
skutkować karą pieniężna w kwocie do 1.000.000 zł.  

Osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach 
rzeczywistych i ich aktualizacji zasadniczo ponosi 

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
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odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do 
Rejestru nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem 
w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych 
wpisem do Rejestru.  

 DORADZTWO RYMARZ ZDORT  

 Kancelaria Rymarz Zdort chętnie pomoże Państwu 
we wszelkich kwestiach będących przedmiotem niniejszej 
publikacji.  

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji . 
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Paweł Zdort  
Partner zarządzający  
+48 22 520 42 44 
pawel .zdort  
@rymarz-zdort.com  

Paweł  Zdort jest radcą prawnym partnerem 
zarządzającym kancelarią  Rymarz Zdort,  wcześniej  
Weil ,  Gotshal  & Manges –  Paweł  Rymarz sp.k. ,  oraz 
wspó łkieruje praktyką fuzj i  i  przejęć.  

Od wielu lat  uznawany w międzynarodowych 
rankingach rynku prawniczego za jednego z wio-
dących prawników w  dziedzinie prawa korpora-
cyjnego, fuzj i  i  przejęć,  rynków udziałowych papie -
rów wartościowych (ECM),  transakcj i  private equity  
oraz energetyki  i  zasobów naturalnych oraz  za jed-
nego z naj lepszych prawników w Polsce w zakresie 
debiutów giełdowych, rynków kapitałowych oraz 
papierów wartościowych, a także restrukturyzacj i .  

 

Fi l ip Uziębło  
Partner  
+48 22 520 42 30 
f i l ip .uzieblo  
@rymarz-zdort.com  

Dr Fi l ip  Uziębło jest radcą prawnym, partnerem w 
departamencie korporacyjnym oraz w zespole 
nieruchomości  kancelari i  Rymarz Zdort .  

Specjal izuje się w prawie korporacyjnym, tran sak-
cjach fuzj i  i  przejęć,  private equity,  prywatyzacjach 
i  restrukturyzacjach.  Doradzał akcjonariuszom, 
sprzedającym, spółkom sprzedawanym, inwestorom 
branżowym, funduszom pr ivate equity oraz insty -
tucjonalnym inwestorom finansowym przy wielu 
transakcjach .  Reprezentował  wielu wiodących 
zagranicznych inwestorów private equity oraz 
nieruchomościowych w ramach złożonych transakcj i  
fuzj i  i  przejęć .  

 

Karina Aust-Niewiadomska 
Partner  
+48 22 520 42 37 
kar ina.aust-niewiadomska 
@rymarz-zdort.com  

Karina Aust-Niewiadomska jest adwokatem, part -
nerem w departamencie procesowym kancelari i  
Rymarz Zdort oraz kieruje praktyką prawa karnego 
gospodarczego.  

Specja l izuje się w sprawach karnych, szczególnie 
z zakresu przestępczości  gospodarczej.  Posiada 
szeroką wiedzę w tej  dziedzinie oraz bogate 
doświadczenie zarówno jako pełnomocnik 
pokrzywdzonych, jak i  obrońca osób oskarżonych 
o popełnienie czynów zabronionych w toku 
prowadzonej przez nie działalności  gospodarczej.  

Doradzała w procesach karnych o działanie na 
szkodę spółek,  wykorzystanie informacj i  poufnych w 
obrocie papierami wartościowymi,  jak również w 
sprawach związanych z niezgodną z prawem 
działalnością maklerów i  domów maklerskich oraz w 
sprawach oszustw w tym gospodarczych i  
dokonywanych w obrocie papierami wartościowymi.  

mailto:pawel.zdort@rymarz-zdort.com
mailto:pawel.zdort@rymarz-zdort.com
mailto:iwona.her@rymarz-zdort.com
mailto:iwona.her@rymarz-zdort.com
mailto:jacek.zawadzki@rymarz-zdort.com
mailto:jacek.zawadzki@rymarz-zdort.com
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Posiada duże doświadczenie także w prowadzeniu 
spraw cywilnych i  karnych dotyczących naruszenia 
dóbr osobistych osób f izycznych i  prawnych oraz w 
pełnieniu funkcj i  pełnomocnika w sprawach 
cywilnych i  administracyjnych przed organami 
administracj i  publ icznej, sądami powszechnymi,  
administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym.  

 

Sebastian Ziel iński  
Associate 
+48 22 520 42 78 
sebastian.z ie l insk i  
@rymarz-zdort.com  

Sebastian Ziel iński ,  apl ikant adwokacki oraz 
associate w departamencie rozwiązywania sporów 
kancelari i  Rymarz Zdort  

Specjal izuje się w prawie karnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego.  
Posiada doświadczenie zarówno w reprezentowaniu 
pokrzywdzonych jak i  prowadzeniu obrony osób 
oskarżonych o przestępstwa gospodarcz e.  

 

 

Aleksandra Maciąg  
Associate 
+48 22 520 43 28 
aleksandra.maciag  
@rymarz-zdort.com  

Aleksandra Maciąg jest radcą prawnym, specjal istką 
ds.  AML w kancelari i  Rymarz Zdort.  

Specjal izuje się w  prawie gospodarczym, prawie 
spółek a także w  kwestiach związanych  
z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy,  procesami 
AML/KYC oraz compliance.  

 


