Rachunkowość

Sprawozdania do KRS tylko przez Internet
Od 15 marca tego roku sprawozdania finansowe mogą być składane w Krajowym
Rejestrze Sądowym tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nie trzeba już
z tego tytułu uiszczać żadnych opłat.
Zmiana jest bardzo istotna. Dotychczas bowiem podmioty składające sprawozdania
finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego robiły to najczęściej w formie papierowej.
Wiązało się to z koniecznością zapłaty 140 zł.
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Okres przejściowy
Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Pierwszy etap przejściowy trwa od 15 marca
2018 r. do 30 września 2018 r. W tym okresie, aby złożyć sprawozdanie finansowe należy
podjąć następujące kroki:
n

sporządzić sprawozdanie finansowe tradycyjnie, czyli w wersji papierowej;

n

po podpisaniu zeskanować wszystkie potrzebne dokumenty, tworząc kopię
elektroniczną (skan);

n

podpisać tę kopię (skan) zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej
(profilem ePUAP lub podpisem kwalifikowanym przez co najmniej jednego
z członków zarządu wskazanych w KRS);

n

zgłosić do repozytorium dokumentów finansowych.

Tak przygotowane dokumenty należy dołączyć do wniosku o wpis wzmianki w formie
elektronicznej.
Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że dokumenty (skan) muszą zostać opatrzone
podpisem kwalifikowanym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu (jako członek
organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania
spółki osobowej, syndyk albo likwidator).
W praktyce dość często zdarzają się sytuacje, gdy uprawnionym do
reprezentowania spółki osobowej jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej. Przykładem jest spółka komandytowa, w której
komplementariuszem się spółka z o.o. Wówczas dokumenty spółki komandytowej
powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną,
wpisaną w KRS jako członek zarządu uprawnionego do reprezentowania spółki z
o.o.
Podsumowując, co najmniej jedna osoba uprawniona do zgłoszenia sprawozdania
finansowego w formie elektronicznej musi dysponować kwalifikowanym podpisem
elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP.

Dwa systemy teleinformatyczne
Powyższa zmiana umożliwia przesyłanie skanów sprawozdań finansowych za
pośrednictwem nowego systemu teleinformatycznego. Został on udostępniony pod
adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/. Przedsiębiorcy nadal mogą korzystać (alternatywnie)
z dotychczasowego systemu elektronicznego, za pomocą którego wcześniej mogli
wysyłać dokumenty, z tą różnicą, że jest to forma odpłatna. Taki dualizm będzie trwać
do 1 października 2018 r. Należy jednak podkreślić, że dotychczas większość podmiotów
składała sprawozdania w formie papierowej, co od 15 marca 2018 r. nie jest już możliwe.
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Konieczne posiadanie konta
Złożenie sprawozdania finansowego w nowym systemie wymaga posiadania konta
na portalu eKRS w systemie „S24 – rejestracja spółki, inne wnioski”. Konto założone
przed 15 marca 2018 r. musi zostać autoryzowane poprzez podpisanie go podpisem
kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W przypadku nieposiadanie konta należy je założyć na stronie głównej portalu eKRS,
który znajduje się pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna
Więcej szczegółów dotyczących kwestii technicznych związanych z założeniem konta,
znajduje się w dokumencie „Instrukcja użytkownika” opublikowanym przez Ministerstwo
Sprawiedliwości, który można pobrać na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

Jak uzyskać podpis elektroniczny
Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach
elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Uzyskać go można na stronie: https://pz.gov.pl/pz/index. Co do zasady do rozpoczęcia
korzystania z ePUAP konieczna jest wizyta w punkcie aktywującym (m.in. urzędy
skarbowe, odziały ZUS, niektóre oddziały Poczty Polskiej i banków). Profil ePUAP może
być jednak również aktywowany za pośrednictwem niektórych systemów bankowości
elektronicznej.
Podpis kwalifikowany może być używany nie tylko w kontaktach z administracją
państwową. Jego wydanie jest jednak płatne (są to usługi świadczone komercyjnie) i
wiąże się z koniecznością posiadania dodatkowego urządzenia.
Kwalifikowany podpis elektroniczny można kupić u jednego z dostawców - firm
nadzorowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Aktualną listę tych firm można znaleźć na
stronie: https://www.nccert.pl/

Będą dalsze zmiany
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W okresie przejściowym sprawozdania finansowe będzie trzeba przesyłać tylko i wyłącznie
drogą elektroniczną, ale zasady tworzenia sprawozdań na razie się nie zmieniają. Oznacza
to, że sprawozdanie finansowe może zostać przygotowane w formie papierowej, a
tylko złożenie go do KRS ma nastąpić w formie elektronicznej (jako skan). Natomiast
od 1 października 2018 r. nastąpi całkowita rezygnacja z tworzenia wersji papierowej
sprawozdania finansowego.
Od 1 października 2018 r. wejdzie w życie obowiązek:

1) sporządzenia sprawozdań finansowych wyłącznie w formie elektronicznej,
2) podpisywania ich kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP
(do tego dnia sprawozdania mogą być podpisywane ręcznie, natomiast
kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP muszą być
podpisywane ich skany przesyłane do KRS).
Sprawozdania finansowe, które zostaną umieszczone w Repozytorium Dokumentów
Finansowych następnie zostaną przekazane do Centralnego Rejestru Danych
Podatkowych. Oznacza to, że podmioty składające sprawozdania od tej pory nie będą
musiały drugi raz przesyłać ich do urzędów skarbowych, ponieważ stanie się to nowym
obowiązkiem sądów rejestrowych.
Ponadto, do zgłoszenia obejmującego sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej
należało będzie dodać oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia dokumenty spełniają
wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Zmiany dotyczące składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej są jednym
z elementów większych zmian rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym oraz niektórych ustaw. Planuje się, że od 2020 r. przedsiębiorcy będą
mieli obowiązek składania wszelkich wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego tylko
w formie elektronicznej.

W razie Państwa pytań prosimy o kontakt z:
Konrad Turzyński
partner, doradca podatkowy
e-mail: konrad.turzynski@kndp.pl;
tel. + 22 826 00 62

Konrad Piłat
doradca podatkowy
e-mail: konrad.pilat@kndp.pl;
tel. +22 826 00 62

lub Państwa doradcą ze strony naszej Kancelarii
KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy
ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: +48 22 826 00 62; www.kndp.pl
Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych
w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.

