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ELEKTRONICZNE SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  

 

Od 15 marca 2018 r. obowiązkowe jest składanie sprawozdań finansowych za pośrednictwem systemu 

elektronicznego. Zgłoszenie będzie trzeba opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym przez profil zaufany ePUAP. Podpis będzie musiał być złożony przez co najmniej jedną osobę 

fizyczną, która ujawniona jest w KRS z numerem PESEL jako członek organu uprawnionego do reprezentacji 

(najczęściej zarządu), syndyk, likwidator albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej. 

 

Zmiany dotyczą sprawozdań finansowych już za 2017 r. W okresie od 15 marca do 30 września 2018 r. do 

zgłoszenia sprawozdania finansowego będzie można dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów 

podpisanych elektronicznie (w tym okresie sprawozdania finansowe mogą być podpisywane ręcznie, 

natomiast kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP muszą być podpisywane ich skany 

przesyłane do KRS).  

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe będą musiały być już sporządzone elektronicznie w formie 

jednolitego pliku kontrolnego („JPK”). Dokładną strukturę JPK określi minister finansów.   

 

Sprawozdania finansowe będą umieszczane w elektronicznym repozytorium dokumentów finansowych 

dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 

BRAK OBOWIĄZKU SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DO URZĘDU SKARBOWEGO 

 

Od 1 października 2018 r. podatnicy wpisani do KRS nie będą musieli przesyłać sprawozdań 

finansowych osobno do urzędu skarbowego. Dane ze sprawozdań trafią z sądowego repozytorium 

dokumentów finansowych bezpośrednio do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.  

 

AKTUALIZACJA DANYCH DOTYCZĄCYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ WSPÓLNIKÓW  

 

Od 15 marca 2018 r. podmioty wpisane już do rejestru przedsiębiorców KRS są zobowiązane przy 

pierwszym wniosku składanym do KRS (nie później jednak niż do 15 września 2019 r.) do podania: 

 

 adresu do doręczeń osób reprezentujących spółkę- członków zarządu, likwidatorów i prokurentów; 

 

 listy obejmującej nazwisko, imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów 

lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy 
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podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej 

osoby prawnej.  

 

Zmiany powyższych danych wymagają każdorazowej aktualizacji w KRS. 

 

Obowiązek ten nie powstaje, gdy powyższe informacje znajdują się już w aktach rejestrowych podmiotu 

wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS. 

POSTĘPOWANIE PRZYMUSZAJĄCE SĄDU REJESTROWEGO 

 

Od 15 marca 2018 r. w przypadku stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do jej 

reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sądy rejestrowe 

będą mogły wzywać do ustanowienia organu lub uzupełnienia braków w jego składzie w odpowiednim terminie 

pod rygorem nałożenia grzywny. Zobowiązanymi przez sąd rejestrowy będą osoby obowiązane do powołania 

lub wyboru danego organu lub jego członka tj. co do zasady wspólnicy oraz akcjonariusze spółek. 

 

Sąd rejestrowy może nałożyć grzywnę na osoby zobowiązane do wysokości 10 000 zł. Grzywna może 

być ponawiana. 

PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O KRS 

 

Obowiązujące od 15 marca 2018 r. znowelizowane przepisy, pomimo, iż mają za zadanie usprawnić i rozwinąć 

elektroniczny obieg dokumentów dotyczących podmiotów wpisanych do KRS, są również źródłem licznych 

problemów praktycznych. Do najistotniejszych z nich zalicza się: 

 

 konieczność posiadania numeru PESEL przez osoby reprezentujące spółkę, które składają sprawozdanie 

finansowe do KRS; 

 

 konieczność przeprowadzenia dwóch osobnych zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy - dla wybrania 

nowego zarządu oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za miniony rok. 

 

  



4 
 

 

JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp. K. 

North Gate Tower 

ul. Bonifraterska 17 

00-203 Warszawa 

 

T: +48 22 246 00 30 

F: +48 22 246 00 31 

E: office@jara-law.pl 

 

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym newsletterze są dostępne nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom 
informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych w niniejszym materiale nie należy traktować jako porady prawnej ani oferty handlowej, w tym w 
rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.  JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp.k. niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność tytułem jakichkolwiek 
roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści lub materiałów zawartych w newsletterze. 

 

www.jara-law.pl 

 

Konieczność posiadania numeru PESEL 
 

Ze względu na obowiązek składania sprawozdań finansowych za pośrednictwem systemu elektronicznego 

poprzez opatrzenie zgłoszenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP przez osoby reprezentujące spółkę i zarazem posiadające numer PESEL ujawniony 

w rejestrze KRS, spółki handlowe, w których wszystkie osoby reprezentujące spółkę (co do zasady członkowie 

zarządu oraz wspólnicy) są cudzoziemcami nieposiadającymi numerów PESEL, nie będą mogły składać 

sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

W praktyce złożenie sprawozdania finansowego przez spółkę w powyższej sytuacji, będzie wymagało uzyskania 

numeru PESEL przez przynajmniej jednego z dotychczasowych członków zarządu lub wspólników będących 

cudzoziemcami, którzy choć są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS to nie posiadają takiego numeru. 

Następnie spółka będzie musiała złożyć wniosek o wpis zmiany do KRS danych dotyczących numeru PESEL tej 

osoby. W ostatnim kroku, osoba składająca w imieniu spółki sprawozdanie finansowe będzie musiała założyć 

profil zaufany ePUAP (ewentualnie nabyć zestaw do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego od 

certyfikowanych prywatnych dostawców). W tym celu należy udać się do jednego z punktów potwierdzających 

(za granicą są to ambasady lub konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej), który zweryfikuje tożsamość osoby 

wnioskującej oraz potwierdzi utworzenie profilu zaufanego ePUAP.  

 

Alternatywnym rozwiązaniem dla spółki, choć znacznie bardziej problematycznym, jest powiększenie składu 

zarządu lub grona wspólników spółki o osoby posiadające numer PESEL, które zostaną następnie ujawnione  

w rejestrze przedsiębiorców KRS. Także w tym przypadku osoba ta będzie musiała nabyć zestaw do składania 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub założyć nieodpłatnie profil zaufany ePUAP. 

 

Ze względu na wymóg zgłoszenia sprawozdania finansowego za pośrednictwem systemu elektronicznego 

poprzez opatrzenie zgłoszenia podpisem osoby reprezentującej spółkę, nie będzie możliwe złożenie wniosku 

przez pełnomocnika, aczkolwiek sytuacja ta może ulec zmianie w momencie wydania przepisów 

wykonawczych do ustawy o KRS, które będą przewidywały taką możliwość.   

 

Konieczność przeprowadzenia dwóch osobnych zgromadzeń wspólników / akcjonariuszy 
 
W praktyce nowelizacja ustawy o KRS może w sytuacji zmiany składu osobowego zarządu wymuszać na 

wspólnikach/akcjonariuszach przeprowadzenie dwóch zgromadzeń. Do tej pory spotykali się oni raz w roku  

w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za miniony rok i wybrania nowego zarządu spółki.  

 

Od 15 marca 2018 r. taka praktyka jest niemożliwa, ponieważ sprawozdania finansowe składane są przez co 

najmniej jedną osobę fizyczną posiadającą numer PESEL, która ujawniona jest w KRS jako osoba uprawniona 
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do reprezentacji spółki (najczęściej jako członek zarządu lub wspólnik). W związku z tym, iż na przesłanie 

zatwierdzonego sprawozdania do KRS jest tylko 15 dni od dnia odbycia zgromadzenia, to mało prawdopodobne 

jest, aby w tym czasie nowo wybrany zarząd został ujawniony w rejestrze. Oznacza to, że po zmianach 

wprowadzonych nowelizacją należałoby najpierw powołać nowy zarząd oraz złożyć wniosek o wpis członków 

zarządu do rejestru przedsiębiorców KRS, a następnie tj. na kolejnym zwyczajnym zgromadzeniu 

wspólników/akcjonariuszy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za miniony rok, które zostanie złożone do KRS 

już przez nowo wybrany zarząd spółki.  

 

ELEKTRONICZNE SKŁADANIE WNIOSKÓW DO KRS 

 

Od 1 marca 2020 r. wszystkie wnioski oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisu będą składane do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. Wprowadzenie elektronicznej formy wniosków składanych do rejestru przedsiębiorców 

oraz dołączonych do nich dokumentów stanowiących podstawę wpisu ma ułatwić przedsiębiorcy złożenie 

wniosku i komunikację z sądem rejestrowym, a także przyspieszyć wydanie przez sąd rejestrowy 

rozstrzygnięcia. 

 

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS będą składali wnioski o wpis wraz z dokumentami 

stanowiącymi podstawę wpisu, a także wszelkie inne pisma, w tym środki zaskarżenia za pośrednictwem 

systemu elektronicznego. Niezłożenie wniosku drogą elektroniczną będzie skutkowało jego zwrotem bez 

wezwania do uzupełnienia braków, natomiast naruszenie elektronicznej formy w przypadku składania środka 

zaskarżenia będzie skutkowało odrzuceniem pisma. Postępowanie przed sądem rejestrowym będzie toczyło się 

w postaci elektronicznej m.in. sąd elektronicznie wezwie do uzupełnienia braków, czy doręczy postanowienie w 

sprawie.  

 

Dodatkowym ułatwieniem dla przedsiębiorców będzie usługa newslettera, pozwalająca na generowanie 

powiadomień o doręczanych przedsiębiorcy dokumentach sądowych. Oznacza to, że wnioskodawca otrzyma 

niezwłocznie powiadomienie na wskazany przez siebie adres e-mailowy, że umieszczono na jego koncie 

dokumenty sądowe. 

 


