Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o wybranych, najistotniejszych w naszej ocenie, zmianach
wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
oraz niektórych innych ustaw. Liczymy, że informacje te okażą się dla Państwa przydatne.

Zespół Mac Auditor

Zespół Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

* * *
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1. Obowiązek składania wniosków do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w formie
elektronicznej
Od dnia 1 marca 2020 r. wnioski o wpis (w tym wnioski o wpis zmian) do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będą mogły być składane wyłącznie za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wnioski w systemie teleinformatycznym będą
mogły być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP.
Wnioski o wpis w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
będą mogły być składane, według wyboru wnioskodawcy, w sposób „tradycyjny” lub za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
2. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej
Znowelizowane przepisy wprowadzają szereg zmian związanych z obowiązkiem sporządzania i
przekazywania sprawozdań finansowych.
Od dnia 1 października 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o rachunkowości, zgodnie z
którymi następujące dokumenty:
a. sprawozdania finansowe,
b. sprawozdania z działalności podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego,
c. skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe,
d. sprawozdanie z płatności, oraz
e. skonsolidowane sprawozdanie z płatności
sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Także sprawozdania z badania podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego biegli rewidenci od dnia 1 października 2018 r. sporządzać będą w
formie elektronicznej oraz opatrywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jednocześnie, dokumenty wymienione w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tj.
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, odpis uchwały bądź postanowienia organu
zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub
pokryciu straty, a także sprawozdanie z działalności, składane będą do Krajowego Rejestru
Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który zostanie w tym celu
udostępniony przez Ministra Sprawiedliwości.
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Zgłoszenie dokumentów wskazanych powyżej będzie musiało zostać opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP co najmniej jednej
osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisanej jako członek Zarządu,
wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk lub likwidator. Jeżeli
wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna,
zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony
w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator
wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem.
Zgodnie z powyższymi zasadami do KRS składane będą także oświadczenia podmiotów o braku
obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.
Zmienią się także zasady przekazywania sprawozdań finansowych organom skarbowym. W dniu
15 marca 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych, stanowiące, że podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do
sporządzania sprawozdań finansowych przekazują je Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Natomiast Szef Krajowej Administracji
Skarbowej udostępniać będzie otrzymane sprawozdania finansowe naczelnikom urzędów
skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej
oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
Istotna zmiana wprowadzona została także do ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych. Od 1 października 2018 r. dotychczasowy obowiązek przekazywania przez
podatników CIT do urzędu skarbowego sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z
badania w terminie 10 dni roboczych od daty zatwierdzenia tego sprawozdania, dotyczyć będzie
jedynie podmiotów, które nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego.
Sprawozdania finansowe za rok 2017 i poprzednie , jeżeli będą składane po 15 marca 2018 r., ale
przed 1 października 2018 r., będą mogły zostać sporządzone w formie tradycyjnej, zgodnie z
regułami opisanymi w art. 52 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, oraz podpisane przez osobę, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu. W ten sposób opatrzone
sprawozdanie finansowe trzeba będzie zeskanować.
Zeskanowane sprawozdanie finansowe będzie musiało zostać opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co
najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze
Sądowym, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania (wspólnik
uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator).
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W przypadku gdy wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie będzie
osoba fizyczna, konieczne będzie opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną,
której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym jako członka organu
uprawnionego do reprezentowania.
Następnie skan sprawozdania finansowego będzie musiał zostać zgłoszony do repozytorium
dokumentów finansowych.
Od dnia 1 października 2018 r., podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
zobowiązane będą do składania sprawozdań finansowych w formie JPK (jednolitego pliku
kontrolnego), którego strukturę określi minister finansów. Następnie będzie ono przekazywane
przez Krajowy Rejestr Sądowy do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Natomiast szef
Krajowej Administracji Skarbowej udostępniać będzie otrzymane sprawozdania finansowe
naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb
administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
3. Repozytorium dokumentów finansowych
Repozytorium dokumentów finansowych dla podmiotu zostanie utworzone z chwilą pierwszego
złożenia dokumentów. Każdy będzie miał prawo przeglądania repozytorium dokumentów
finansowych. Dokumenty te udostępniane będą bezpłatnie przez Centralną Informację za
pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.
Dokumenty zamieszczone w repozytorium dokumentów finansowych, takie jak sprawozdanie
finansowe lub sprawozdanie z badania, przesyłane będą za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Przedsiębiorcy będą więc
zwolnieni z dotychczasowego obowiązku składania sprawozdań do wspomnianego rejestru.
4. Możliwość żądania wyjaśnień po stronie organu podatkowego
W ustawie Ordynacja podatkowa również przewidziano istotne zmiany. Organ podatkowy może
zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub sprawozdania
finansowego lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku.
Niezastosowanie się do wezwania organu podatkowego, zgodnie z art. 262 § 1 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, będzie zagrożone karą porządkową w wysokości
2800 zł, którą organ będzie mógł nałożyć wielokrotnie.
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5. Utworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych
Jeszcze w tym roku Krajowa Rada Notarialna ma rozpocząć prowadzenie w systemie
teleinformatycznym

Centralnego

Repozytorium

Wypisów

Aktów

Notarialnych

(dalej:

„Repozytorium”), w którym przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów
notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostęp do Repozytorium
zapewniony zostanie notariuszom, sądom oraz innym organom państwowym. Od 1 marca 2020
r. jeżeli do wniosku o wpis do KRS konieczne będzie dołączenie aktu notarialnego umieszczonego
w Repozytorium, wnioskodawca wskazywać będzie we wniosku jedynie numer tego dokumentu
w Repozytorium.
6. Wymóg niekaralności także dla prokurentów, członków zarządu spółki partnerskiej oraz
członków rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej
Istotne zmiany zostały także wprowadzone w Kodeksie spółek handlowych. Od 1 października
2018 r. obowiązujący dotychczas wymóg niekaralności dla członka zarządu, członka rady
nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki kapitałowej oraz jej likwidatora, obowiązywać będzie
także prokurenta spółki kapitałowej, członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady
nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej.
7. Oświadczenia o adresie do doręczeń
Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, rozszerza zakres przedmiotowy
obligatoryjnych oświadczeń składanych przez osoby reprezentujące podmiot wpisany do KRS. Od
15 marca 2018 r. do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS,
likwidatorów i prokurentów, poza oświadczeniem obejmującym zgodę na powołanie, konieczne
będzie także dołączenie oświadczeń tych osób o ich adresach do doręczeń.
Ponadto, wprowadzony został także obowiązek dołączania do wniosku o wpis spółki kapitałowej
do KRS listy obejmującej nazwiska i imiona oraz adresy do doręczeń albo firmy i siedziby
członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy
wspólnikiem jest osoba prawna konieczne będzie wskazanie imion i nazwisk oraz adresów do
doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej.
Podmioty wpisane do KRS będą miały obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne
oświadczenia o adresie do doręczeń, o których mowa powyżej, przy pierwszym wniosku o wpis
składanym po dniu 15 marca 2018 r., nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. do dnia 15 września 2019 r.
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8. Wniosek o pierwszy wpis spółki kapitałowej do KRS
Jednocześnie, jeżeli do dnia 15 marca 2018 r. wniosek o pierwszy wpis spółki kapitałowej do
KRS nie zostanie rozpoznany, sąd rejestrowy wezwie do uzupełnienia wniosku poprzez
przedłożenie oświadczenia o adresie do doręczeń.
9. Sposób uzyskania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP przez
cudzoziemców:
1) Cudzoziemcy posiadający numer PESEL
Osoba niebędąca obywatelem polskim, lecz posiadająca numer PESEL, może założyć profil
zaufany ePUAP na podstawie zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL lub innego dokumentu, na
którym wskazano numer PESEL.
Profil zaufany ePUAP należy osobiście uwierzytelnić w dowolnym punkcie potwierdzającym
ePUAP znajdujący się m.in. w oddziałach ZUS oraz urzędach skarbowych.
2) Cudzoziemcy nie posiadający numeru PESEL
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego ani numeru PESEL, może uzyskać podpis
elektroniczny. Certyfikat wystawiany jest przez firmę certyfikującą, autoryzowaną przez
Ministerstwo Sprawiedliwości, na podstawie danych osobowych z paszportu.
Firmy certyfikujące świadczą usługi umożliwiające założenie podpisu elektronicznego za granicą.
Należy podkreślić, iż dane wpisywane w portalu eKRS muszą być w pełni zgodne z danymi
widniejącymi na certyfikacie wystawionym na podstawie danych wskazanych w paszporcie.
10. Przepisy przejściowe
Do postępowań przed sądem rejestrowym wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w
życie ustawy nowelizującej stosuje się przepisy dotychczasowe.

* * *
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Nota prawna
Niniejszy materiał został sporządzony w marcu 2018 roku przez Mac Auditor Sp. z o.o. oraz Kancelarię
Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. Od dnia sporządzenia mogły mieć miejsce istotne zmiany dotyczące powyższych
informacji. Przedstawione informacje mają charakter ogólny i uproszczony. Materiał ma wyłącznie charakter
informacyjny, w szczególności nie powinien być jedyną podstawą podejmowania decyzji podatkowych. Mac
Auditor Sp. z o.o. oraz Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie
przedstawionych w materiale informacji w jakimkolwiek celu. Niniejszy materiał jest chroniony prawem
autorskim i rozpowszechnianie go wymaga uprzedniej pisemnej zgody Mac Auditor Sp. z o.o. lub Kancelarii
Sadkowski i Wspólnicy Sp. k.

Mac Auditor Sp. z o.o. działa na rynku od 1994 roku i specjalizuje się w outsourcingu usług księgowych oraz
kadrowo-płacowych. Mac Auditor jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
wpisanym na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 244 oraz wpisanym do
rejestru prowadzonego przez amerykańską organizację nadzoru PCAOB pod numerem 1920.
Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. to kancelaria prawna z piętnastoletnim doświadczeniem zapewniająca
kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych. Zespół Kancelarii tworzą
specjalizujący się w wielu gałęziach prawa radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi. Celem Kancelarii jest
dostarczenie Klientom optymalnych rozwiązań, które zapewnią niezbędne bezpieczeństwo i pozwolą odnieść
sukces.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach – skontaktuj się z nami
Mac Auditor Sp. z o.o., 02-691 Warszawa, ul. Obrzeżna 5, VIII piętro, tel. +48 22 649 27 65,
email: macauditor@macauditor.pl, www.macauditor.pl
Sadkowski i Wspólnicy Sp. k., 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4, lok. U-7A, tel. +48 22 692 74 31, email:
kancelaria@siw.pl, www.sadkowskiiwspolnicy.pl

Link do niniejszej informacji na stronie www.
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