Warszawa, dnia 15 marca 2018 roku

Informacja
dotycząca składania sprawozdań finansowych za rok 2017 po dniu 15 marca 2018 roku

I.

Składanie sprawozdań finansowych po dniu 15 marca 2018 roku.

Od dnia 15 marca 2018 roku weszła w życie duża część przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018
roku o zmianie ustawy o Krajowym rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r.,
poz. 398), która, między innymi, zmienia całkowicie procedurę składania sprawozdań finansowych do
KRS.
Od 15 marca 2018 roku nie będzie już możliwości składania sprawozdań finansowych w formie
papierowej. Sprawozdania finansowe od tego dnia składane są tylko elektronicznie i podpisywane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP.
Przekazywanie sprawozdań finansowych nastąpi za pomocą dedykowanego do tego systemu
teleinformatycznego, dostępnego na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym celu utworzone
zostało Repozytorium dokumentów finansowych, w ramach którego gromadzone są dokumenty, o
których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości (sprawozdania finansowe, sprawozdania z
działalności, raport z badania biegłego rewidenta, jeśli było konieczne, oraz uchwały właściwych
organów zatwierdzające ww. dokumenty oraz uchwały w przedmiocie podziału zysku/pokrycia
straty).
II.

Składanie sprawozdań finansowych za rok 2017.

W okresie od 15 marca 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku składanie sprawozdań finansowych
nastąpi jeszcze w sposób uproszczony.
Dopuszcza się bowiem dołączenie do zgłoszenia lub wniosku kopii sprawozdania finansowego wraz z
odpisem uchwały je zatwierdzającej oraz uchwały o podziale zysku/pokrycia straty, a także
sprawozdaniem z działalności podmiotu – dokumenty te podpisuje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W praktyce: sprawozdanie finansowe sporządza się na zasadach dotychczasowych, w formie
tradycyjnej (papierowej) i podpisywane jest przez osoby uprawnione. Następnie dokument ten jest
skanowany – tworzy się jego elektroniczną kopię (skan). Dokument taki wraz z pozostałymi
zeskanowanymi dokumentami podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przesyła do repozytorium dokumentów
finansowych.
Zgłoszenie dokumentów do repozytorium jest bezpłatne.
III.

Zgłaszanie dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych.

Istotne jest, że w myśl nowych przepisów zgłoszenia i podpisania dokumentów dokonuje w imieniu
podmiotu co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisana
jako członek organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, wspólnik uprawniony do
reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.
W praktyce będzie to generowało wiele trudności, bowiem dokumenty będą mogły być złożone i
podpisane jedynie przez członka zarządu (wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki
osobowej, syndyka albo likwidatora), którego PESEL jest ujawniony w KRS i który posiada
kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
Zatem, przed złożeniem sprawozdania finansowego za rok 2017 każdy członek Zarządu spółki (który
takiego podpisu nie posiada) powinien uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis
potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
Taka interpretacja przepisów oznacza duży problem dla członków organów spółek uprawnionych do
reprezentacji (wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki osobowej, syndyka albo
likwidatora), którzy są cudzoziemcami nieposiadającymi numeru PESEL.
Każdy członek zarządu (wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo
likwidator) będzie musiał uzyskać w Polsce numer PESEL, następnie spółka zobowiązana będzie
do ujawnienia tego numeru w KRS, po tym należy uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny
albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Dopiero po takiej procedurze możliwe
będzie złożenie w KRS sprawozdania finansowego.
Do utworzenia konta dla podmiotu w systemie teleinformatycznym KRS wymagane jest również
posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem
zaufanym ePUAP.
IV.

Składanie sprawozdania finansowego po dniu 1 października 2018 roku.

Od dnia 1 października 2018 roku podmioty wpisane do KRS zobowiązane będą do składania
sprawozdań finansowych w formie JPK (jednolitego pliku kontrolnego).
Istotną zmianą jest również to, że nie będzie już możliwe złożenie sprawozdania finansowego
przez pełnomocnika.
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