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ZGŁOSZENIA DO CRBR 

 

 

Kilka słów o beneficjencie rzeczywistym i CRBR  
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest prowadzonym przez ministra finansów 
jawnym oraz udostępnianym nieodpłatnie systemem gromadzącym i przetwarzającym 
informacje o beneficjentach rzeczywistych spółek: 

• jawnych 
• komandytowych 
• komandytowo-akcyjnych  
• z ograniczoną odpowiedzialnością 
• akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych) 

Pierwotny termin dokonywania zgłoszeń był wyznaczony na 13 kwietnia 2020 r. Został on 
jednak wydłużony na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 568)  

W rezultacie, obecnie zależnie od daty wpisu do KRS: 

• spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów 
dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych tj. przed dniem 13 
października 2019 r., muszą zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 
lipca 2020 r. 

• spółki, które zostały wpisane do KRS po dniu wejścia w życie przepisów dotyczących 
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych tj. po dniu 13 października 2019 
r., muszą zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych w ciągu 7 dni od dnia 
wpisu do KRS 

Jeżeli dane w rejestrze mają zostać zaktualizowane, wówczas właściwego zgłoszenia należy 
dokonać w terminie 7 dni od aktualizacji informacji.  

  

W ramach Tarczy Antykryzysowej wydłużono do 13 
lipca 2020 r. termin na dokonanie zgłoszenia 
podmiotów do Centralnego Rejestru Beneficjentów 
Rzeczywistych. Nie oznacza to jednak, że 
konieczność dokonania zgłoszenia w jakikolwiek 
sposób ominie przedsiębiorców.  
Warto zatem poznać właściwy sposób wykonania 
nowych obowiązków tak aby zgłoszenie zostało 
dokonane sprawnie i bezbłędnie. 
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Dokonując zgłoszenia należy pamiętać, że: 

• zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki 
• osoba zgłaszająca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w skutek podania 

nieprawdziwych danych oraz nieterminowe zgłoszenie danych oraz zmian informacji 
objętych obowiązkiem wpisu do rejestru 

• zgłaszający składa jednocześnie oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności 
karnej, że składane bądź aktualizowane dane są prawdziwe 

Jak dokonać zgłoszenia – kogo i gdzie wskazać jako beneficjenta 
rzeczywistego? 

Zgłoszeniu do rejestru podlegają beneficjenci rzeczywiści, których tożsamość zależna jest od 
typu podmiotu zobligowanego do dokonania zgłoszenia. Beneficjentem rzeczywistym będzie 
jednak zawsze osoba fizyczna (lub kilka osób).  

W celu ustalenia kto w spółce stanowi beneficjenta (beneficjentów) rzeczywistego należy 
przede wszystkim dokonać analizy w świetle ustawowej definicji, wskazanej w ustawie o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (pełna treść przywołanego 
przepis w dalszej części instrukcji). Podkreślić należy, że w definicji beneficjenta 
rzeczywistego wskazano otwarty i przykładowy katalog, a tym samym to przedsiębiorca musi 
zbadać wszystkie przesłanki wymienione w ustawie i ustalić kogo wskazać jako beneficjanta 
rzeczywistego. Cechą charakterystyczną beneficjentów rzeczywistych jest to, że przez ich 
uprawnienia (zarówno faktyczne jak i prawne) realizują oni pośrednią albo bezpośrednią 
kontrolę nad firmą. W przypadku, kiedy nie można ustalić kim jest beneficjent rzeczywisty, 
należy wskazać osoby zarządzające firmą. 

Aby dokonać zgłoszenia należy : 

• posiadać dane: spółki, beneficjenta (beneficjentów), reprezentantów spółki 
• osoba zgłaszająca powinna posiadać podpis ePUAP-em bądź kwalifikowany podpis, 

w celu skutecznego podpisania zgłoszenia 

Samo zgłoszenie jest bezpłatne i należy go dokonać za pośrednictwem platformy 
crbr.podatki.gov.pl. Co ważne, zgłoszenia nie da się dokonać w innej formie.  

 

 

  

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
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Procedura formalna dokonania zgłoszenia 

1. Na stronie crbr.podatki.gov.pl należy wybrać pozycję UTWÓRZ ZGŁOSZENIE. 
Dodatkowo, sekcja ta służy także dokonywaniu korekt złożonych świadczeń.  

 

2. W pierwszej kolejności należy podać NIP oraz formę organizacyjną spółki. Po dokonaniu 
wyboru należy przejść dalej. 

 
3. Na etapie nr. 2 należy utworzyć nowe zgłoszenie. Za datę zdarzenia nowych spółek 

należy wskazać datę rejestracji w KRS, a dla spółek założonych przed 13 października 
2019 r. – datę faktycznego dokonywania zgłoszenia. Dla kolejnych (późniejszych niż 
pierwsze) zgłoszeń do CRBR, dla wszystkich spółek, datą zdarzenia jest faktyczna data 
wystąpienia zdarzenia, które spowodowało konieczność przesłania zgłoszenia do CRBR 
(np. data ujawnienia w spółce nowego beneficjenta rzeczywistego, data wpisania zmiany 
do KRS w przypadku zmian mających charakter konstytutywny, data zaistnienia zmiany w 
przypadku zmian mających charakter deklaratoryjny, jak powołanie/odwołanie członka 
zarządu). Po wprowadzeniu zgłoszenia należy przejść dalej. 

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
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4. W etapie 3 do wypełnienia przeznaczone są 3 części zgłoszenia obejmujące:  
• dane spółki (część A) - nazwę, numer KRS oraz siedzibę  
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• dane beneficjentów i reprezentantów (część B) – które wprowadzić należy poprzez 

umieszczony w górnej części wniosku przycisk DODAJ 
BENEFICJENTA/REPREZENTANTA. Każdej zgłaszanej osobie powinna zostać 
przyporządkowana podstawa wpisu. Może się zdarzyć, że jedna osoba posiadać będzie 
kilka podstaw wpisu – wówczas należy wykazać je wszystkie poprzez dodanie 
informacji o każdej z podstaw. Przykładem będzie wspólnik posiadający 30% udziałów, 
który uprawniony jest do reprezentacji spółki. Każda zgłaszana osoba powinna mieć 
odrębny profil zawierający jej PESEL imię (imiona), kraj obywatelstwa oraz zamieszkania. 
Jeżeli dana osoba nie posiada numeru PESEL, należy umieścić w odpowiedniej komórce 
jej datę urodzenia. 
 

Uwaga!!! 
W przypadku wskazania jedynie reprezentanta formularz może wskazać błąd. W tym 
wypadku należy dodać również informację o udziałach lub uprawnieniach 
beneficjanta i wypełnić odpowiednie kolumny. 
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• a także klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (część 

C). Po zaznaczeniu tej pozycji można przejść dalej klikając ZAPISZ DOKUMENT. Uwaga, 
zaznaczenie tego pola może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej osoby 
zgłaszającej stąd przed dokonaniem zgłoszenia należy zweryfikować prawdziwość 
oraz zgodność z prawem składanych danych. 
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5. Na dalszym etapie można dokonać eksportu złożonego wniosku co poskutkuje zapisaniem 
go do pliku i umożliwi np. późniejsze wczytanie go. Jeżeli dane się zgadzają można przejść 
do podpisania dokumentu. W wypadku dokonywania podpisu poprzez ePUAP strona 
automatycznie przekieruje zgłaszającego do Profilu Zaufanego, który umożliwi opatrzenie 
zgłoszenia podpisem. Jeżeli jednak zgłoszenie ma być podpisane poprzez podpis 
kwalifikowany należy wyeksportować, następnie podpisać we właściwym dla danego 
podpisu programie i po opatrzeniu zgłoszenia podpisem wewnętrznym całości pliku – 
zaimportować zgłoszenie poprzez wczytanie go na stronie głównej w opcji WCZYTAJ 
ZGŁOSZENIE. Program nie przyjmuje formatów innych niż .xml. Jeżeli w toku podpisu 
nastąpi konwersja formatu należy manualnie go skorygować na .xml. 

 
6. Podpisane i prawidłowo wypełnione zgłoszenie należy przesłać do rejestru poprzez 

przycisk WYŚLIJ i potwierdzenie dokonanego wyboru.  
7. Pojawiający się wówczas numer referencyjny należy zachować. Posłuży on do tego, aby 

na głównej stronie crbr.podatki.gov.pl po wybraniu opcji SPRAWDŹ STATUS 
ZGŁOSZENIA móc pobrać UPO czyli urzędowe poświadczenie odbioru. 

8. Po przetworzeniu danych przez system poprawność zgłoszenia można sprawdzić 
wyszukując zgłaszaną spółkę po numerze NIP. 
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9. Jeżeli poprawne zgłoszenie widnieje w rejestrze, procedurę można uznać za 
zakończoną. 
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Jarosław Włoch  

Zastępca Dyrektora Działu 
radca prawny  

tel./fax: 012 422 42 55 w. 34  
j.wloch@misp-modzelewski.pl 

Justyna Zając – Wysocka 
Dyrektor Działu 
radca prawny, doradca podatkowy 

tel./fax: 012 422 42 55 w. 33 
j.zajac-wysocka@misp-modzelewski.pl 

 

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!  

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych jest spółką doradztwa podatkowego powołaną, między 
innymi przez Instytut Studiów Podatkowych w Warszawie, w celu świadczenia przede wszystkim 
usług z zakresu doradztwa podatkowego, prawnego, księgowego i ekonomicznego działającą na 
rynku od ponad 15 lat. Stale współpracujemy w prof. Witoldem Modzelewskim, wybitnym znawcą 
problematyki podatkowej, a także innymi uznanymi specjalistami z dziedziny prawa i 
rachunkowości. 

Masz problemy podatkowe? Pomożemy Ci je rozwiązać! 

 

 

 


