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Przedsiębiorco, przypominamy o obowiązku zgłoszenia spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych. Rejestr został uruchomiony 13 października 2019 roku. Termin złożenia zgłoszenia mija 13 lipca 
2020 r. Jeśli podmiot został wpisany do KRS po 13 października 2019 r., ma obowiązek zgłosić dane beneficjenta
rzeczywistego nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

Poniżej zamieszczamy kilka informacji dotyczących Rejestru oraz instrukcję, dzięki której z łatwością
przygotujesz i złożysz wniosek.

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane 
informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią
kontrolę nad spółką.

Kim jest beneficjent rzeczywisty spółki?

To osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 sprawujące 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, lub

 w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja
 okazjonalna

Kto zgłasza dane do CRBR?

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do
reprezentacji spółki.

Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom.

Jak zgłosić dane do CRBR?

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej crbr.podatki.gov.pl
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INSTRUKCJA

1. Wchodzimy na stronę rejestru CRBR:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

2. Aby dokonać wpisu do rejestru wybieramy Utwórz zgłoszenie

Zostaniemy przekierowani do generatora wniosku, gdzie mamy do przejścia 4 kroki, aby dokonać złożenia
zgłoszenia.

Krok 1 – NIP spółki oraz Forma organizacyjna

Po uzupełnieniu tych danych możemy przejść do kolejnego kroku.
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Krok 2 – Wybór zgłoszenia

Wpisujemy datę zdarzenia i wybieramy opcję Utwórz nowe zgłoszenie

Krok 3 – Dane spółki oraz beneficjentów rzeczywistych
 
W tym kroku mamy do uzupełnienia główny formularz, w którym wypełniamy dane spółki ( część A.), dane 
beneficjentów rzeczywistych (część B.) oraz klauzurę odpowiedzialności  ( część C.) 

W części A należy wpisać dane spółki: numer KRS, nazwę oraz adres siedziby spółki.

Część B zawiera informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych oraz reprezentantów spółki. W tej sekcji 
uzupełniamy:

          a. Dane beneficjentów/reprezentantów 
          b. Dane identyfikacyjne beneficjenta/reprezentanta
          c. Informacje o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta/reprezentanta

Informacje te można odszukać w odpisie z KRS

W ostatniej części formularza zaznaczamy oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.

Po zaznaczeniu klauzuli odpowiedzialności klikamy Zapisz dokument.
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Krok 4 – Podpisanie i wysłanie formularza 

Po zapisaniu formularza wyświetli się podgląd wszystkich wprowadzonych danych. Przygotowany dokument 
przed podpisaniem należy sprawdzić. Jeśli wszystkie dane się zgadzają można przejść do podpisania
dokumentu.

W tym celu klikamy Podpisz dokument. Nastąpi przekierowanie na stronę Profilu Zaufanego, gdzie możemy
dokonać podpisu wypełnionego zgłoszenia za pomocą podpisu ePUAP.

Po prawidłowym podpisaniu dokumentu, możemy kliknąć przycisk Wyślij, a następnie potwierdzić, klikając
Akceptuj.

Pamiętaj, aby po wysłaniu i zaakceptowaniu zapisać numer referencyjny zgłoszenia jako potwierdzenie złożenia
wniosku. 

Aby pobrać potwierdzenie złożenia wniosku (UPO) należy wrócić na stronę główną rejestru i kliknąć
Sprawdź status zgłoszenia. Kolejno wklejamy poprzednio zapisany numer referencyjny zgłoszenia i możemy
pobrać potwierdzenie wysłania formularza.
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