NOWE PRAWO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TRZEBA BĘDZIE
SKŁADAĆ W FORMIE ZBLIŻONEJ DO JPK
Tylko do 30 września 2018 r. można złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym
sprawozdanie finansowe w tzw. formie przejściowej, czyli przez Internet, ale
poprzez załączenie skanów ręcznie podpisanych dokumentów papierowych.
Od 1 października, podmioty wpisane do KRS mają obowiązek przesyłać
sprawozdania finansowe w formie plików XML o ściśle zdefiniowanej strukturze
logicznej. Sprawozdanie będzie musiało zostać opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym zaufanym profilem
ePUAP (ten wymóg obowiązuje już dziś).
W konsekwencji sprawozdania finansowe będą przypominały pliki JPK, które są
obecnie wysyłane do urzędów skarbowych. Co ważne, od 1 października
zlikwidowany zostanie obowiązek równoczesnego przesyłania sprawozdań do
urzędów skarbowych. Zrobi to KRS, a dzięki nowej formie sprawozdań informacje
z nich wynikające automatycznie trafią do Centralnego Rejestru Danych
Podatkowych.
Opisane zmiany wynikają z wejścia w życie nowelizacji ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym oraz innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 398). Powoduje ona
konieczność aktualizacji systemów księgowych, aby posiadały funkcję
generowania sprawozdania finansowego w formacie XML według struktury
zdefiniowanej przez ustawodawcę.
W przypadku spółek, których rok obrotowy zakończył się pomiędzy 1 kwietnia
2018 r. a 31 sierpnia 2018 r. (a które jeszcze nie złożyły sprawozdań finansowych
z uwagi na brak upływu terminu) warto rozważyć możliwość przyspieszenia
przesłania sprawozdania do KRS, tak aby wpłynęło ono do repozytorium przed
1 października 2018 r.
Pozostałe podmioty powinny jak najszybciej podjąć kroki zmierzające do
aktualizacji używanego systemu księgowego lub uzyskania dodatkowych narzędzi
informatycznych umożliwiających eksport danych do struktury logicznej
wymaganej przez nowe przepisy.
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