
Kogo dotyczy obowiązek?

13 kwietnia 2020 roku mija czas, który spółki mają na obowiązkowe przekazanie informacji o swoim
beneficjencie rzeczywistym do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Beneficjent rzeczywisty to osoba lub osoby:

▪ 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.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu
terroryzmu. A za niedopełnienie obowiązku grozi kara aż do 1 000 000 PLN.

Co więcej ustawa AML przewiduje:

▪ odpowiedzialność odszkodowawczą osoby dokonującej zgłoszenia na wypadek wyrządzenia szkody

poprzez zgłoszenie do CRBR nieprawdziwych danych albo niezgłoszenie danych lub ich zmian w

ustawowym terminie,

▪ odpowiedzialność karną w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia o prawdziwości danych.

SPÓŁKI JAWNE

SPÓŁKI KOMANDYTOWE

SPÓŁKI KOMANDYTOWO-
AKCYJNE

PROSTE SPÓŁKI AKCYJNE (od 1 

marca 2020 r.)

SPÓŁKI AKCYJNE (z wyjątkiem spółek 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 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).)
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Profesjonalna analiza struktury 

własnościowej i ustalenie beneficjenta 

rzeczywistego

Dopełnienie obowiązków

informacyjnych na czas

Złożenie kompletnych wymaganych 

prawem informacji

Oszczędność czasu

Możliwość skorzystania z wiedzy i 
kompetencji ekspertów
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Gekko advisoryNOW (GAN)

Jesteśmy Nowoczesną firmą doradczą, której DNA to

doświadczenie i innowacyjność. Firmą, która buduje z

klientami efektywną, nowoczesną i Otwartą relację

zapewniając najwyższe standardy komunikacji, aby

stać się zaufanym i Wybranym doradcą.

Zespół Gekko advisoryNOW to kompetentni,

utalentowani konsultanci wywodzący się z Big4 oraz

doświadczeni analitycy finansowi i eksperci biznesowi

z wielu branż w Polsce i na świecie.

Jak szybko, efektywnie i bezpiecznie 
dokonać zgłoszenia w CRBR?

Przesłanie zapytania na 

kontakt@advisorynow.pl lub kontakt 

telefoniczny z GAN

Otrzymanie przez Spółkę oferty 

(harmonogram + wycena)

Akceptacja oferty przez Spółkę i 

podpisanie umowy

Wstępny wywiad telefoniczny lub krótkie 

spotkanie robocze konsultanta GAN z 

przedstawicielem Spółki

Analiza beneficjentów rzeczywistych 

Spółki przez GAN (analiza 

dokumentów, wywiady)

Przygotowanie przez GAN pełnego 

zestawienia informacji niezbędnych do 

wypełnienia w CRBR

Wypełnienie przez przedstawiciela 

Spółki informacji w CRBR przy asyście 

(zdalnej lub osobistej) konsultanta GAN

Zgłoś się do nas – nasz zespół AML pomoże w sprawnym przeprowadzeniu analizy i rejestracji:

Korzyści:

http://www.advisorynow.pl/
mailto:kontakt@advisorynow.pl

