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Izba Administracji Skarbowej 

w Bydgoszczy
Podstawa prawna

Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
stanowi realizację przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego
i Rady, a mianowicie:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia
20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systemu
finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji
2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 114 z 05.06.2015 r. str. 73),



Podstawa prawna

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia

30 maja 2018r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie

zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania

pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy

2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43).
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Podstawa prawna

W Polsce podstawą funkcjonowania Centralnego Rejestru

Beneficjentów Rzeczywistych jest:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U z 2019 r.,

poz. 1115 ze zm.)

Ustawa została opublikowana w dniu 12 kwietnia 2018 r.

w Dzienniku Ustaw pod pozycją 723.

Ustawa weszła w życie z dniem 13 lipca 2018 r. - za wyjątkiem

przepisów dotyczących funkcjonowania Centralnego Rejestru

Beneficjentów Rzeczywistych (rozdział 6 ustawy), które weszły

w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, tj.

od dnia 13 października 2019 r.
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Podstawa prawna

Wprowadzenie nowych regulacji, zgodnie z uzasadnieniem projektu
ustawy, miało na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa
AML).

Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują państwa członkowskie do
przechowywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych
w centralnym rejestrze oraz do udostępnienia informacji właściwym
organom i jednostkom analityki finansowej, a także podmiotom
zobowiązanym (w ramach stosowania środków należytej staranności
wobec klienta).



Izba Administracji Skarbowej 

w Bydgoszczy

Podstawa prawna

Sposób i tryb składania zgłoszeń do CRBR oraz sposób sporządzania
i składania wniosków o udostępnienie informacji, wraz z trybem
składania i udostępniania, jest uregulowany w rozporządzeniach
Ministra Finansów:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 968),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie wniosków o udostępnianie informacji o beneficjentach
rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji (Dz. U. z 2018 r.
poz., 965).

Rozporządzenia te weszły w życie z dniem 13 października 2019 r.



Podstawa prawna

Zarządzanie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia
14 października 2019 r. w sprawie wykonywania przez
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy niektórych zadań
z zakresu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

- Prowadzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w tym
przekazywanie żądań ponownego złożenia zgłoszenia, o którym mowa
w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych (Dz. U.
poz. 968)

-Wykonywanie zadań administratora danych przetwarzanych
w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia
13 października 2019 r.



Cel utworzenia CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), służy do
gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych
spółek. Analogiczne rejestry pojawiają się także w pozostałych
państwach członkowskich UE. Rejestr ten obowiązuje w Polsce od dnia
13 października 2019 r.

Ma on charakter publiczny, co oznacza, że jest jawny,
a informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone
w CRBR są udostępniane nieodpłatnie.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Natomiast publiczny charakter
rejestru zapewnia większą kontrolę informacji przez społeczeństwo oraz
przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego
i uczestników obrotu gospodarczego.



Definicja Beneficjenta Rzeczywistego

Beneficjent rzeczywisty spółki to osoba fizyczna lub osoby fizyczne,
które:

- sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez
posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych
i faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na
czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub

- w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest
przeprowadzona transakcja okazjonalna.



Definicja Beneficjenta Rzeczywistego

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania

informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im

przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

- osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo
własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

- osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie
stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień
z innymi uprawnionymi do głosu,

- osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym
łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji
spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 35% ogólnej liczby głosów w organie spółki,
także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi
uprawnionymi do głosu,

- osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej
uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) lub

- osoba fizyczna zajmujące wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki
w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do
tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku
niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.



PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ZGŁASZANIA INFORMACJI           

O BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1115 z późn. zm.) do zgłaszania informacji o beneficjencie

rzeczywistym oraz ich aktualizacji są zobowiązane następujące

podmioty:

- spółki jawne,

- spółki komandytowe,

- spółki komandytowo – akcyjne,

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

- proste spółki akcyjne (od 1 marca 2020 r.),

- spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu

ustawy z dnia 28 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).



Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR 

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:

1) dane identyfikacyjne spółek wymieniowych w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1115 z późn. zm.), tj.:

- nazwę (firmę),

- formę organizacyjną,

- siedzibę,

- numer KRS,

- numer NIP,

2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika

uprawnionego do reprezentowania spółek wymieniowych w art. 58 ustawy z dnia

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm.), tj.:

- 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.



Termin zgłoszenia informacji do CRBR

Każda nowo zarejestrowana spółka ma na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego 7 dni

od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Natomiast spółki wpisane już do KRS przed dniem uruchomienia CRBR

(tj. przed dniem 13 października 2019 r.) muszą dokonać zgłoszenia do dnia

13 kwietnia 2020 r.

W przypadku aktualizacji przekazanych informacji, spółki powinny je zgłosić w ciągu

7 dni roboczych od zaistnienia zmiany.

Na spółkę, która nie zgłosiła informacji o beneficjentach rzeczywistych

w wymaganym terminie może być nałożona kara do 1 000 000 zł.

Do zgłoszenia danych do CRBR – zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U.

z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.) są upoważnione wyłączenie osoby uprawnione do

reprezentowania spółki, które dokonują zgłoszenia pod rygorem odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Do złożenia zgłoszenia wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis

potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. W przypadku, gdy wymagana jest łączna

reprezentacja, tj. przez więcej niż jedną osobę, zgłoszenie musi być podpisane przez

wszystkie wymagane osoby.

Pełnomocnicy spółki nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia informacji do CRBR.



ZGŁOSZENIE PONOWNE DO CRBR (KOREKTA)       
INFORMACJI 

O BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH 

Zgodnie z § 4 oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych (Dz. U. z 2018 r.

poz. 968):

1) w przypadku stwierdzenia przez spółkę wymienioną w art. 58 ustawy z dnia 1 marca

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oczywistej

omyłki w złożonym zgłoszeniu, spółka ta zgłasza niezwłocznie, nie później niż

w terminie trzech dni roboczych od dnia stwierdzenia oczywistej omyłki, skorygowane

zgłoszenie zawierające poprawne dane,

2) w przypadku stwierdzenia przez organ właściwy w sprawach Rejestru, że zgłoszenie

zostało złożone z naruszeniem art. 58-61 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub zawiera oczywiste

omyłki, spółka wymieniona w art. 58 ww. ustawy składa ponowne zgłoszenie, w terminie

trzech dni roboczych od dnia wpływu albo udostępnienia żądania ponownego złożenia

zgłoszenia przekazanego tej spółce, w formie pisemnej, przez organ właściwy

w sprawach Rejestru. Składane ponownie zgłoszenie powinno zawierać poprawne dane.



ZGŁOSZENIE INFORMACJI O BENEFICJENTACH       
RZECZYWISTYCH DO CRBR

– Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 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 (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm.).

– Zgłaszane dane powinny odpowiadać rzeczywistości.

– Zgłoszenie zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłoszonych
informacji i jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywych zeznań.

– Osoba, która zgłasza i aktualizuje dane, ponosi odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawidłowych danych, a także za
niezgłoszenie w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do
rejestru.

– Stosownie do art. 61 ust. 3 ww. ustawy zgłoszenie jest składane w formie dokumentu
elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.

– Wzór dokumentu elektronicznego jest dostępny w Centralnym Repozytorium
Wzorów Dokumentów Elektronicznych nr wzoru 2019/08/22/8410.



ZGŁOSZENIE INFORMACJI O BENEFICJENTACH                        
RZECZYWISTYCH DO CRBR

Zgłoszenie do CRBR jest bezpłatne, dokonuje się je w formie 
elektronicznej na stronie internetowej

https://www.podatki.gov.pl/crbr



UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O BENEFICJENTACH       
RZECZYWISTYCH Z CRBR

Udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych odbywa się na podstawie

przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków

o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych

informacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 965).

Udostępnianie informacji o beneficjencie rzeczywistym następuje na podstawie podanego

we wniosku:

- numeru PESEL beneficjenta rzeczywistego albo

- numeru NIP spółki wymienionej w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, albo

- imienia i nazwiska, daty urodzenia beneficjenta rzeczywistego – w przypadku

beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych do Rejestru, jako osoby nieposiadające

numeru PESEL.

Udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje:

- w ciągu 5 minut od złożenia wniosku w CRBR, według stanu na moment ich udostępnienia,

lub

- do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek dotyczy

informacji za okres wskazany we wniosku.

Informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w Rejestrze są udostępniane

nieodpłatnie.



Składanie wniosków o udostępnienie informacji
o beneficjentach rzeczywistych

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja
2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji
o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępnienia tych informacji (Dz.
U. z 2018 r., poz. 965) składanie wniosków oraz udostępnianie
informacji o beneficjentach rzeczywistych z Centralnego Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych odbywa się za pośrednictwem:

- strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

- oprogramowania interfejsowego podmiotu składającego wniosek, które
umożliwia łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego,
której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.



Składanie wniosków o udostępnienie informacji
o beneficjentach rzeczywistych

Strona internetowa umożliwia wnioskodawcy:

- złożenie wniosku,

- sprawdzenie statusu przetwarzania wniosku przez organ właściwy do spraw Rejestru,

- wyświetlenie oraz zapisanie w pliku tekstowym lub formacie pdf udostępnionej informacji

o beneficjencie rzeczywistym.

Z kolei usługa sieciowa systemu teleinformatycznego umożliwia wnioskodawcy:

- złożenie wniosku,

- sprawdzenie statusu przetwarzania wniosku przez organ właściwy do spraw Rejestru,

- pobieranie danych zawierających informację o beneficjentach rzeczywistych.

Udostępnione informacje o beneficjentach rzeczywistych zawierają datę, godzinę 

i identyfikator złożonego wniosku oraz datę i godzinę ich udostępnienia.

Udostępnione informacje o beneficjentach rzeczywistych nie są podpisane.
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