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SPRAWOZDANIE FINANSOWE DO KRS TYLKO W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 

Od 15 marca sprawozdanie finansowe można składać w sądzie jedynie w wersji elektronicznej. 

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw począwszy od 

15 marca nie będzie już możliwości składania do rejestru sądowego sprawozdań finansowych w wersji 

papierowej. 

W okresie przejściowym tj. od 15 marca do 30 września 2018 roku sprawozdania powinny być 

przygotowane w wersji tradycyjnej, następnie zeskanowane i podpisane zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 

nowelizującej (art. 19e ust 2 ustawy o KRS). 

Firmy mogą już przesyłać skany swoich sprawozdań za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 15 marca. 

Szczegółowe instrukcje dostępne są na stronie MS:  

>>Instrukcja<< 

Przesyłane przez przedsiębiorców skany sprawozdań finansowych muszą zostać podpisane przez co 

najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisaną jako: 

 członek organu uprawnionego do reprezentowania 
 wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej 
 syndyk 
 likwidator.  

W przypadku, gdy wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba 

fizyczna, dopuszczalne jest podpisanie dokumentów przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której 

numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisaną, jako: 

 członek organu uprawnionego do reprezentowania 
 syndyk 
 likwidator wspólnika 
 wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem. 

Wnioski muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wymogiem założenia profilu zaufanego jest posiadanie 

polskiego numeru PESEL lub posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego. 

W okresie przejściowym, pomiędzy 15 marca a 30 września 2018 roku, sprawozdania finansowe 

powinny być składane do Urzędów Skarbowych na starych zasadach tzn. w wersji papierowej. 

Począwszy od 1 października 2018 roku, dla podmiotów wpisanych na listę przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdania finansowe trzeba będzie sporządzać w strukturze 

logicznej oraz w formacie JPK.  Jednocześnie, dla podmiotów zarejestrowanych w KRS, zniknie 

obowiązek składania sprawozdań w Urzędach Skarbowych. Funkcję tę przejmie KRS.  

Podmioty inne, niż te wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, będą nadal zobowiązane do złożenia 

sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia. 
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https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/bezplatne-zlozenie-sprawozdania-finansowego-i-innych-dokumentow-finansowych-do-repozytorium-dokumentow-finansowych


 

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa świadcząca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 11 krajach Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do grona liderów wśród firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom 
krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu strategicznego doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego i corporate finance, 
audytu finansowego, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także doradztwa personalnego. 

TPA jest niezależnym członkiem Baker Tilly Europe Alliance, w związku z czym może oferować swoim klientom usługi jednej z największych 
na świecie sieci doradców podatkowych, audytorów, księgowych i konsultantów biznesowych.  
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