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ZMIANY W CENTRALNYM REJESTRZE BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Szanowni Państwo,

pomimo zapowiadanego przesunięcia terminu wejścia w życie nowelizacji, ostatecznie do takiego przesunięcia nie doszło.

W związku z tym już od 31 października 2021 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („AML”).

Nowelizacja wprowadziła zmiany istotne dla każdego podmiotu, który jest zobowiązany do zgłoszenia informacji

o]beneficjentach rzeczywistych („Podmiot zobowiązany”) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”).

W niniejszym podsumowaniu zebraliśmy dla Państwa najważniejsze zmiany. Podpowiadamy jak zminimalizować ryzyko

nałożenia kary administracyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym podsumowaniem.

W razie potrzeby postaramy się wyjaśnić wszelkie Państwa wątpliwości.

Zespół SENDERO Tax & Legal

Wrocław, 10.11.2021
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CO NOWEGO W PRZEPISACH O CRBR?

 Osoba dokonująca zgłoszenia do CRBR jest zobowiązana wskazać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo,
państwo zamieszkania, funkcja uprawniająca do dokonania zgłoszenia). Zgłaszający ponosi nie tylko odpowiedzialność karną,
ale[]także odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR nieprawdziwych danych lub niezgłoszeniem danych
w[ustawowym terminie i ich zmian ( UWAGA Prokurenci ! ).

 Każdy beneficjent rzeczywisty ma obowiązek dostarczania Podmiotom zobowiązanym wszelkich informacji oraz dokumentów
niezbędnych do dokonania zgłoszenia lub jego terminowej aktualizacji w CRBR. Zastrzeżono to pod groźbą kary pieniężnej
do[50.000 zł (nakładanej także wtedy, gdyby Podmiot zobowiązany zgłosił do CRBR dane niezgodne ze stanem faktycznym).

 Do 30 kwietnia 2022 r. należy zgłosić do CRBR informację o każdym posiadanym obywatelstwie wpisanych osób.

 Instytucje obowiązane mają nowe obowiązki:

(a) odnotowywanie rozbieżności pomiędzy informacjami zgłoszonymi w CRBR a samodzielnie ustalonymi informacjami
o beneficjencie rzeczywistym Podmiotu zobowiązanego;

(b) podejmowanie czynności w celu wyjaśnienia przyczyn ewentualnych rozbieżności;

(c) zgłaszanie potwierdzonych rozbieżności ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wraz z uzasadnieniem
i[odpowiednią dokumentacją.

 Za brak aktualizacji określonych informacji widniejących w CRBR lub za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym 
mogą być nakładane wysokie kary pieniężne na Podmiot zobowiązany. 

 Do 31 stycznia 2022 r. kolejne podmioty są zobowiązane dokonać zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR, 
w[tym m.in. spółki partnerskie , fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS, spółdzielnie, trusty.
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NOWE OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH – CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?

 Nowelizacja wprowadziła możliwość nałożenia kary pieniężnej do 1.000.000 zł na Podmiot zobowiązany za brak aktualizacji 
określonych informacji w CRBR lub za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 

Art. 153 ust. 1 AML budził wątpliwości w dotychczasowym brzmieniu. Z literalnego brzmienia przepisu wynikało, że karze 
podlega jedynie niedokonanie zgłoszenia. Przy czym podnosiło się, że przepis ten powinno się interpretować w związku z art. 58 
AML, który nakazuje aktualizować dane (co powinno umożliwiać nałożenie wspomnianej kary). Nowelizacja rozwiała te 
wątpliwości. To ostatni moment na korekty i aktualizacje danych w CRBR przed wszczęciem postępowań wyjaśniających!

 Instytucje obowiązane mają stanowić swego rodzaju „organ kontroli”. Powinny powiadomić ministra właściwego do spraw finansów
publicznych o stwierdzonych u klientów nieprawidłowościach w dokonanym zgłoszeniu do CRBR.

 Wraz ze zgłoszeniem instytucje obowiązane powinny z własnej inicjatywy przekazywać organowi kontroli także materiał dowodowy
potwierdzający fakt wystąpienia rozbieżności.

 To z kolei może doprowadzić do wzmożonych kontroli i w konsekwencji do nałożenia na Podmioty zobowiązane licznych kar. Nakładanie
tych kar może nastąpić w stosunkowo krótkim czasie i przy niewielkim nakładzie pracy ze strony państwowego organu kontrolującego.

 Warto więc przeprowadzić jak najszybciej własne sprawdzenia i wymagane zmiany (najlepiej w porozumieniu z instytucjami
obowiązanymi, np. z bankami, czy z własnymi doradcami). Należy się upewnić, czy w rejestrach spółek matek i innych podmiotów
powiązanych dokonuje się zgłoszeń opartych na tych samych danych i kryteriach. Wszelkie niezgodności będą teraz szybciej wyłapywane
i weryfikowane.
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PRZYKŁADOWE INSTYTUCJE OBOWIĄZANE

Do najważniejszych instytucji obowiązanych, z którymi większość spółek ma do czynienia, należą:

 banki, instytucje kredytowe i ich oddziały,

 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowy SKOK,

 biura rachunkowe i księgowe,

 krajowe instytucje płatnicze, małe instytucje płatnicze, agenci rozliczeniowi,

 zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi,

 podmioty prowadzące działalność kantorową oraz świadczące podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany walut
wirtualnych,

 instytucje pożyczkowe,

 notariusze,

 adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi - w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta
pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego,

 i inne określone w ustawie AML.
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 Należy zweryfikować dane widniejące w zgłoszeniu do CRBR pod kątem ich

 poprawności oraz

 aktualności.

 Zgromadzić dokumenty, na podstawie których Podmiot zobowiązany dokonał analizy i ustalenia kręgu beneficjentów
rzeczywistych, w tym:

 odpisy z właściwych rejestrów przedsiębiorców, także zagranicznych,

 dokumenty korporacyjne (umowy spółek, statuty),

 inne dokumenty potwierdzające strukturę właścicielską jednostki – zwłaszcza jeśli jednostka wskazała beneficjentów
rzeczywistych na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret (-) piąte AML.

 Zweryfikować, czy zakres działalności jednostki kwalifikuje się jako nowa działalność regulowana według AML - podlegająca
obowiązkowej rejestracji.

 Pomocne mogą okazać się objaśnienia Ministerstwa Finansów publikowane w formie pytań i odpowiedzi na stronie
internetowej: https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-do-centralnego-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych.

 Odpowiedniego wsparcia mogą udzielać doradcy prawni i podatkowi.

JAK ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO NAŁOŻENIA KAR?

https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-do-centralnego-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych
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 Aktualnie do najczęściej spotykanych błędów we wpisach do CRBR należą:

 brak wskazania wszystkich osób należących do kręgu beneficjentów rzeczywistych,

 brak odpowiedniej dokumentacji stanowiącej podstawę ustalenia beneficjentów rzeczywistych,

 błędne opisy uprawnień beneficjentów rzeczywistych,

 błędne dane osób fizycznych wskazanych w CRBR,

 nieaktualne dane Podmiotów zobowiązanych.

 Najprawdopodobniej wynikają one z:

 błędnie dokonanych wpisów (niewłaściwa interpretacja przepisów, brak dokładnego zbadania struktury właścicielskiej,
rodzaju sprawowanej kontroli, czy statusu poszczególnych beneficjentów, niewłaściwe opisy poszczególnych uprawnień)

 braku aktualizacji danych.

 Rekomendujemy zdecydowanie wszystkim naszym Klientom ponowną weryfikację wpisów widniejących w CRBR i dokonanie
jak najszybciej niezbędnych aktualizacji i korekt.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY
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Ustalanie beneficjentów rzeczywistych i właściwe wpisy do CRBR rodzą wiele wątpliwości. Przepisy są niejasne i przy skomplikowanych

strukturach właścicielskich Podmiotów zobowiązanych pojawia się problem z ich praktycznym zastosowaniem. Pojawiły się wprawdzie

i[wciąż są aktualizowane objaśnienia Ministerstwa Finansów (w formie pytań i odpowiedzi). Niestety nie rozwiewają one wszystkich

pojawiających się wątpliwości.

Konieczne stają się więc własne staranne ustalenia Podmiotów zobowiązanych. A często także znajomość wytycznych instytucji

zagranicznych i przeprowadzenie wewnętrznego audytu korporacyjnego, przy udziale spółki matki i pozostałych podmiotów grupowych

(a czasami także we współpracy z zagranicznymi instytucjami obowiązanymi). To niełatwe zadanie.

Tym bardziej, że praktyka organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie CRBR dopiero zaczyna się kształtować, a wiele wątpliwych

kwestii pozostaje otwartych. Przede wszystkim wciąż konieczne jest rozstrzygnięcie jak prawidłowo rozumieć „sprawowanie kontroli”,

o którym mowa w AML. Pojęcie to nie zostało szerzej wyjaśnione ani w tekście ustawy, ani w objaśnieniach Ministerstwa Finansów.

Na[razie brakuje też szerszych komentarzy do tego tematu, nie wykształciła się jeszcze praktyka orzecznicza i interpretacyjna w tych

sprawach. Problemy związane z określaniem beneficjentów rzeczywistych będą więc dopiero na bieżąco wyjaśniane.

Tymczasem Ministerstwo Finansów podaje wprost, że analiza i ocena stanu faktycznego i prawnego prowadząca do ustalenia, kto jest

beneficjentem rzeczywistym spółki, tj. osobą fizyczną spełniającą przesłanki określone w art. 2 ust. 2 pkt 1 AML, należy wyłącznie do

Podmiotu zobowiązanego do zgłoszenia informacji do CRBR. Oczekuje więc od osób uprawnionych do reprezentacji Podmiotu

zobowiązanego, że na potrzeby zgłoszenia do CRBR przeprowadzą we własnym zakresie bardzo dokładne sprawdzenia (wewnętrzny audyt

korporacyjny). Naszym zdaniem należy podejść do tego z odpowiednią starannością, niezależnie od utrudnień, z jakimi się to wiąże.

PRAWO • PODATKI • COMPLIANCE

KOMENTARZ SENDERO TAX & LEGAL
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KONTAKT

Paweł Michalski

Partner
Radca prawny

603 613 142

pawel.michalski@sendero.pl

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogą Państwu dostosować się do nowo obowiązujących przepisów.

Jako Kancelaria z wieloletnim doświadczeniem, wspieramy naszych Klientów w procesie ustalania beneficjentów 
rzeczywistych, w tym podczas przeprowadzania audytów korporacyjnych. 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu i współpracy w tym zakresie.

PRAWO • PODATKI • COMPLIANCE

Dagmara Rajca-Erd

Radca prawny

Anna Skowron

Partner
Radca prawny

dagmara.rajca-erd@sendero.pl

anna.skowron@sendero.pl

609 454 570

691 444 434


