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E- SPRAWOZDANIA: NOWE WYMOGI 

FORMAT 

SPRAWOZDAŃ 

Zgodnie z znowelizowaną Ustawą o rachunkowości od 1 października 2018 r. 

sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności sporządza się w postaci 

elektronicznej. W przypadku jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru 

Przedsiębiorców sprawozdania finansowe powinny zostać sporządzone w 

strukturze logicznej i formacie udostępnionym na stronie Ministerstwa Finansów- 

MF (tzw. ustrukturyzowany format elektroniczny, 

https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan). Na chwilę obecną nie została 

opublikowana struktura logiczna i format dla sprawozdań finansowych 

sporządzanych według MSR, tak, więc te podmioty zostały zwolnione z obowiązku 

przygotowania sprawozdania finansowego w ustrukturyzowanym formacie 

elektronicznym.  

 

Wprowadzone zmiany mają charakter techniczny. Zakres ujawnień przewidzianych 

w raportach finansowych nie uległ zmianie. Ponadto, w opublikowanych strukturach 

logicznych część elementów sprawozdania finansowego dla jednostek innych niż 

banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji ma nadal postać nieustrukturyzowaną, 

w szczególności jest to opis zasad rachunkowości oraz większość not dodatkowych 

informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego. Oznacza to, że 

nieustrukturyzowana informacja dodatkowa może zostać dołączona jako element 

pliku XML sprawozdania finansowego w innym formacie (np. jako .doc, .odt, .pdf, 

.jpg, .xls, .rft) albo może być ujawniona jako zawartość pola „Opis”. 

 

Po 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe powinno mieć postać pliku 

XML/XSD. Zgodnie z obecnie obowiązującymi w Polsce przepisami sprawozdanie 

finansowe w strukturze logicznej (plik XML) jest oficjalnym sprawozdaniem 

finansowym. Wydruk w postaci papierowej sprawozdania finansowego, 

sporządzonego wcześniej w postaci elektronicznej będzie tylko dodatkowym 

dokumentem, sporządzonym dla celów wewnętrznych spółki, nie zaś oryginałem 

sprawozdania finansowego. Niestety Ministerstwo Finansów nie przygotowało 

aplikacji do generowania bądź odczytu e-sprawozdań dla jednostek wpisanych do 

Krajowego Rejestru Przedsiębiorców. 

 

TPA Poland dysponuje narzędziem do przygotowywania e-sprawozdań. W związku 

z tym wszystkie sprawozdania dla swoich Klientów przygotuje w obowiązującym 

formacie. Aby dać możliwość zapoznania się z treścią dokumentu, sprawozdania 

finansowe zostaną dodatkowo przesłane Klientom w postaci pliku pdf. Wydruk pdf 

przygotowany zostanie w języku polskim, gdyż ustawodawca nie przewidział 

struktur logicznych w innym języku. Możemy udzielić wsparcia w zakresie 

pozyskania tłumaczenia tego dokumentu. Dodatkowo na życzenie Klienta możemy 

przygotować sprawozdanie finansowe w postaci papierowej, na takim samym 
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wzorze i formacie jak to miało miejsce w poprzednich latach, co jest opcją płatną 

dodatkowo. 

PODPISYWANIE 

SPRAWOZDAŃ 

Zgodnie ze zmienionymi w ubiegłym roku przepisami Ustawy o rachunkowości e-

sprawozdanie oraz sprawozdanie z działalności jednostek wpisanych do Krajowego 

Rejestru Przedsiębiorców opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdanie finansowe 

podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik 

jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego 

organu. Zgodnie z informacją na stronie MF sprawozdanie finansowe w postaci 

elektronicznej może zostać podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego zgodnie z algorytmem XAdES, bez konieczności zaszyfrowania 

numeru PESEL osoby podpisującej. Nie musi być to podpis elektroniczny wydany 

przez polskie jednostki certyfikujące. 

SKŁADANIE 

SPRAWOZDAŃ W KRS 

E- sprawozdanie, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis 

uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego 

sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a dla niektórych 

jednostek także sprawozdanie z działalności należy przesłać do KRS w ciągu 15 

dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Zgłoszenia tych 

dokumentów dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości (np.: 

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/). W przypadku uchwał nie ma obowiązku ich 

przygotowania w formie elektronicznej. Wystarczające będą dołączone do wniosku 

skany dokumentów.  

 

Nie składamy już sprawozdań w urzędzie skarbowym. Na chwilę obecną jest 

jeszcze wątpliwe, czy Spółki mają obowiązek złożenia odpisu uchwały 

zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Będziemy temat 

monitować i informować o wszelkich zmianach w tym zakresie. 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dokumenty do KRS 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym może podpisać 

osoba fizyczna, której numer PESEL ujawniony jest w Rejestrze i została wpisana 

jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania 

podmiotu. Na chwilę obecną zgłoszenia dokumentów do KRS, w innej procedurze, 

może dokonać również profesjonalny pełnomocnik (np.: adwokat, radca prawny) 

przez system S24. Od 1 kwietnia 2019 profesjonalny pełnomocnik będzie mógł 

złożyć sprawozdanie za pośrednictwem bezpłatnego systemu. Profesjonalny 

pełnomocnik to adwokat, radca prawny i prawnik zagraniczny, których dane 

Naczelna Rada Adwokacka lub Krajowa Rada Radców Prawnych udostępni sądom 

i ministrowi sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Niezbędnym warunkiem jest ujawnienie w nim numeru PESEL i umocowanie do 

zgłoszenia. 

 

Powyżej omówione zasady podpisywania dokumentów finansowych oraz składania 

i podpisywania zgłoszeń do KRS mają charakter poglądowy. Szczegółowych 

informacji i wsparcia w powyższym zakresie należy oczekiwać od prawników 

zajmujących się tymi kwestiami profesjonalnie. Zapraszamy do kontaktu z naszym 

działem prawnym, który chętnie udzieli wyjaśnień i pomocy. 
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KONTAKT Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma 

charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 

prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów 

TPA Poland. 
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej.  

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

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką Baker Tilly 
Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym 
i doradczym.  

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce - jednej z największych 
globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 
międzynarodowej grupy doradczej. 
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