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BENEFICJENCI 

RZECZYWIŚCI 

Rok temu, 1 marca 2018 r., przyjęta została ustawa             

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu. Większość regulacji przewidzianych w ustawie 

zaczęła obowiązywać w lipcu ubiegłego roku. Dla części 

przepisów ustawa przewiduje dłuższy 18-miesięczny okres, 

po którym wejdą w życie. Po tym okresie, a więc od 13 

października 2019 r. zacznie obowiązywać regulacja 

dotycząca Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

Zgodnie z art. 55 ustawy, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, jest systemem 

teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek 

wymienionych w art. 58 ustawy. Utworzenie wskazanego rejestru ma zapewnić 

bezpieczeństwo obrotu, ułatwić weryfikacje struktur osób prawnych w sposób obiektywny 

oraz przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych. 

 

Z literalnego rozumienia ustawy wynika, że od 13 października 2019 r. każda spółka jawna, 

komandytowa, komandytowo-akcyjna, z o.o. i S.A. będzie miała obowiązek zgłosić do 

rejestru swoich rzeczywistych beneficjentów. Beneficjent rzeczywisty to zawsze osoba 

fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem 

poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, 

umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane 

przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane 

stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. 
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CZYM JEST CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH 

Beneficjentem rzeczywistym może być, np.: 

Beneficjent rzeczywisty to w skrócie osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio 

lub pośrednio kontrolę nad klientem (np. poprzez udziały w spółce-matce klienta). W pierwszej 

kolejności należy szukać osób fizycznych, które posiadają co najmniej 25% udziałów / akcji / prawa 

do głosu (także poprzez udziały w innych spółkach występujących w strukturze własności klienta). 

osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą; 

wspólnicy spółek osobowych; 

osoba fizyczna będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo 

własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej; 

osoba fizyczna dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym 

klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi 

uprawnionymi do głosu; 

osoba fizyczna sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie 

przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie 

dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta; 

osoba fizyczna sprawującą kontrolę nad klientem; 

osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze. 



Wobec powyższego wydaje się, że niejednokrotnie w danym podmiocie należy 

zidentyfikować więcej niż jednego beneficjenta (np. wspólnicy spółki komandytowej, 

członkowie zarządu komplementariusza będącego spółką kapitałową oraz członkowie 

organów zarządczych podmiotu zagranicznego), przy czym zawsze będzie to osoba fizyczna. 

Zgłoszenia do rejestru zobowiązana będzie dokonać osoba uprawniona do reprezentacji 

spółki. Zgłoszenia dokonywane będą za pośrednictwem strony internetowej stworzonej do 

obsługi rejestru, w terminie 7 dni, od dnia wpisu spółki do KRS. Te podmioty, które będą już 

wpisane do KRS w dacie uruchomienia rejestru (tj. 13 października 2019 r.), będą 

zobowiązane złożyć wymagane informacje do rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia 

w życie przepisów dotyczących rejestru. (tj. do 13 kwietnia 2020 r.). 
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ZGŁOSZENIE DO REJESTRU 

Uprzejmie prosimy abyście Państwo potraktowali niniejszy materiał  

jako informacyjny  i nie mający charakteru opinii lub porady prawnej. 

  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu: 

kancelaria@marianskigroup.pl  

tel. 42 207 76 76 

  

Informacje o bieżącej działalności Kancelarii, zakresie praktyki  

oraz wszystkie alerty  Możecie znaleźć Państwo Na naszej stronie internetowej: 

www.marianskigroup.pl 

Ustawa przewiduje, że rejestr jest jawny, dostępny publicznie, nieodpłatny, a informacje       

w nim zawarte korzystają z domniemania prawdziwości, mogą być także przetwarzane bez 

zgody beneficjenta. Regulacja przewiduje również możliwość nałożenia wysokich kar, do       

1 mln zł w przypadku, gdy zobowiązane ustawą spółki nie dopełnią obowiązku zgłoszenia 

informacji we wskazanych terminach. Ponadto osoba dokonująca zgłoszenia informacji         

o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji ponosi odpowiedzialność za szkodę 

wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem          

w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do Rejestru, chyba że 

szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby 

trzeciej, za którą osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich 

aktualizacji nie ponosi odpowiedzialności. 

SANKCJE 

mailto:kancelaria@marianskigroup.pl
mailto:kancelaria@marianskigroup.pl
http://www.marianskigroup.pl/


Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa 

ul. Tylna 4c lok. 1, 90-348 Łódź 

www.marianskigroup.pl 
kontakt@marianskigroup.pl 


