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Новите задължителни процедури за разкриване на действителните
собственици ще започнат да се прилагат всеки момент. Предвид
краткия срок за тяхното изпълнение е време да планирате следващите
си стъпки.

Всяко юридическо лице трябва да прецени дали попада в обхвата на
някое от нововъведените изисквания на закона, а именно:

Да разкрие своя действителен собственик, както и лицата,
които пряко или непряко упражняват контрол върху него, и
Да назначи и регистрира лице за контакт, постоянно
пребиваващо на територията на България.

С оглед комплексността на новите изисквания, Правният екип на
KPMG в България с радост ще Ви окаже съдействие при
осъществяване на процедурите чрез:

Извършване на преценка дали за представляваното от Вас
лице съществува задължение да извърши горепосочените
процедури
Предоставяне на съвет относно надлежното идентифициране
на действителните собственици и лицата, които пряко или
непряко осъществяват контрол върху представляваното от Вас
лице
Оказване на съдействие в процедурата по разкриване на
действителните собственици и/или регистриране на лице за
контакт в Търговския регистър/Регистър БУЛСТАТ, включително
изготвяне и подаване на необходимите за целта документи.

Като част от Глобалната мрежа за правни услуги на KPMG екипът ни
може да Ви окаже съдействие и във връзка с изискванията за
разкриване на действителните собственици, приложими в други
държави-членки на ЕС и Швейцария, включително извършването на
задължителните вписвания в съответните регистри. Повече
информация по тази тема можете да откриете в публикацията на
KPMG „Изисквания за разкриване на действителните собственици,
приложими в ЕС“ (на английски език).

Ако имате въпроси относно задълженията за разкриване на
действителните собственици или бихте желали да получите
съдействие по някоя от темите по-горе, можете да се свържете
директно с мен.

Поздрави,

Петър Станчев  
Ръководител „Корпоративно право“ 
pstanchev@kpmg.com
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Получавате това съобщение от KPMG в България. Това е непоискано търговско 
съобщение по смисъла на Закона за електронната търговия. Ако не желаете да 
получавате повече съобщения, моля, натиснете тук.
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