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Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 
 

 

 

Od 13 października 2019 r. zostanie w Polsce uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów 

Rzeczywistych [CRBR], wdrażając tym samym do polskiego ustawodawstwa dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu 

systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu [Dyrektywa UE]. 

CRBR będzie służył przetwarzaniu informacji o beneficjantach rzeczywistych następujących 

podmiotów:  

 jawnej,  

 komandytowej,  

 komandytowo-akcyjnej,  

 z o.o., 

 akcyjnej z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  

Wszystkie z wyżej wymienionych spółek będą zobowiązane do zgłaszania swoich beneficjentów 

rzeczywistych, tzn. osób fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym 

podmiotem lub osób fizycznych, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub 

przeprowadzane są transakcje okazjonalne. 

Przykładowo beneficjentami rzeczywistymi będą osoby fizyczne, które : 

 posiadają co najmniej 25% kapitału w podmiocie, lub  

 posiadają co najmniej  25% praw głosów danego podmiotu (także otrzymanych przez 

zastaw czy użytkowanie prawa do głosu), lub  

 kontrolują co najmniej 25% majątku/aktywów podmiotu.  

Co więcej, jeżeli nie będzie możliwe ustalenie osób fizycznych spełniających przesłanki 

zakwalifikowania ich jako beneficjentów rzeczywistych, za takich beneficjentów będą uznawane 

osoby fizyczne zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w strukturze danego podmiotu. Gdy 

podmiotem będzie trust, za beneficjenta rzeczywistego będzie uznawany powiernik, nadzorca, 

beneficjent oraz inna osoba sprawująca kontrolę nad danym trustem. 

Zgłoszenia do CRBR będą dokonywać osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Osoba 

dokonująca zgłoszenia do CRBR będzie ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 

zgłoszeniem nieprawdziwych danych, jak również odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego 



 
 
 
 
 
 
 

                    

oświadczenia. Ponadto, za niedopełnienie obowiązku dokonania zgłoszenia do CRBR, samemu 

podmiotowi grozi kara pieniężna do wysokości 1.000.000,00 zł. 

Informacje zawarte w zgłoszeniu będą obejmować dane identyfikacyjne ww. podmiotów (nazwa, 

forma organizacyjna, siedziba, numer w KRS, NIP), a także dane identyfikujące beneficjenta 

rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania takich 

podmiotów (imię, nazwisko, PESEL, państwo zamieszkania, informację o wielkości i charakterze 

udziału lub uprawnień w ww. podmiotach). 

Spółki utworzone po 13 października 2019 r. będą miały 7 dni roboczych (nie wlicza się sobót) od 

wpisu w KRS (bądź aktualizacji danych w KRS) na zgłoszenie informacji o swoich beneficjentach 

rzeczywistych, które powinno być złożone za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w BIP 

ministerstwa finansów. Z kolei, spółki wpisane do KRS do 13 października 2019 r. będą 

zobowiązane do dokonania takiego zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 r. 

Informacje zgłoszone do CRBR (w tym imiona i nazwiska, nr PESEL beneficjentów rzeczywistych!) 

będą dostępne bez jakichkolwiek ograniczeń nieodpłatnie dla każdego, na wskazanych przez 

ministerstwo finansów stronach internetowych.  

 

 

***** 

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, 

prosimy o kontakt z: 

Monika Dziedzic  Monika.Dziedzic@mddp.pl  tel. +48 22 322 68 88 

Bartosz Głowacki  Bartosz.Glowacki@mddp.pl  tel. +48 22 322 68 88 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP. 

 

***** 

MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze                   

w zakresie podatków, doradztwa prawnego, corporate finance, business consultingu, outsourcingu, 

doradztwa finansowo-księgowego, audytu oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.  

Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno                     

w uznanych firmach doradczych jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród 

naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze 

wszystkich sektorów gospodarki.  

Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów                          

w podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie 

w biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania 

głównie na rynku polskim gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do 

współpracy. 

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 
spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji 
zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych. 
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