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În virtutea bunelor relaţii pe care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului le are cu
organizaţia pe care o conduceţi şi ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 129/2019 privind prevenirea
şi combaterea spălării banilor şi fin an ţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, cu modificările şi completă ri le ulterioare, vă comunicăm următoarele :
Potrivit art. 62 alin .(1) din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălări i
banilor ş i finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu
modificările şi completările ulterioare, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii , soci etăţile
înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerţului , cu excepţia
companiilor şi societăţilor naţionale , precum şi a societăţil o r deţinute integral sau majoritar de stat,
depun , prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor ,
ţinut de Oficiul Naţional al Registrulu i Comerţulu i , o declaraţie privind datele de identificare ale
beneficiarilor reali.
Având în vedere faptul că Legea nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului , precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. cu
modificările şi completările ulterioare, a intrat în vigoare la data de 21 .07 .2019, termenul prevăzut de
dispoziţiile legale anterior se împlineşte la data de 21 .07.2020 .
Dispoziţiile art. 56 alin .(4) din acelaşi act normativ prevăd obligaţia depunerii unei declaraţii
anuale la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15
zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale .
În anul 2020, persoanele juridice înmatriculate până la data în trării în vigoare a legii, supuse
obligaţiei de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real vor depune o singură declaraţie , după
aprobarea situaţiilor financiare anuale, care va acoperi atât obligaţia reglementată de dispoziţiile art.
62 alin .(]) din lege, cât şi cea reglementată de dispoziţiile art. 56 alin .(4) .
ln contextul celor prezentate, în vederea încadrării profesioniştilor în termenele prevăzute de
lege, vă adresăm rugămintea de a comunica aceste aspecte avocatilor care desfăsoară activităti de
consultanţă în materia înregistrărilor în registrul come~ului , pr~cum şi faptu i că cererile' de
înregistrare având ca obiect depunerea declaraţiilor pe proprie răspundere privind beneficiarul real
pot fi depuse la ghişeu , online sau prin corespondenţă , cu confirmare de primire .
. . ln„ cazul .cereril~r depuse online sau prin corespondenţă , se vor anexa declaraţiile privind
benef1c1ar11 real i, in forma autentică .
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Pentru informaţii suplimentare, vă î ndrumăm să accesa ţi pagina de internet a instituţiei
www.onrc.ro , Secţiunea - Menţiuni persoane juridice, Subsecţiunea - Înregistrarea datelor din
declaraţia
privind
beneficiarul
real,
https://www .onrc.ro/i ndex.php/ro/mentiuni/persoanejuridice/inregistrarea-datelor-din-declaratia-privind-beneficiarul-real. Pe formularul " Declaraţie privind
beneficiarii reali", aprobat prin decizia nr. 47/03.02.2020 a directorului general al Oficiului Na\ional al
Registrului Come~ului , se va bifa în această situaţie , doar caseta „ANUALĂ" , care se va opera în
mod corespunzăto r.

Cu

deosebită consideraţie ,
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