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Sieniawa, dnia 7 kwietnia 2018 r. 

 

 

Komunikat nr 1/2018 

dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT” 

w sprawie obowiązku składania sprawozdań finansowych w KRS i US 

 

                   W związku z wejściem w życie w dniu 15.03.2018 zmian w ustawie o Krajowym 

Rejestrze Sądowym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 398)  informuję, że na podstawie art. 19 e. w/w 

ustawy następujące dokumenty: 

- roczne sprawozdanie finansowe, 

- sprawozdanie z badania, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu, 

- odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego 

sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, 

- sprawozdanie z działalności w przypadku między innymi spółek kapitałowych, spółek 

jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną 

odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych 

państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, 

 

należy składać w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego 

celu przez Ministra Sprawiedliwości. 

 

Oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania 

finansowego w przypadku spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, której 

przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok 

obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i która nie 

stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą także składa się za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. 

 

Jednocześnie informuję, że system teleinformatyczny Ministra Sprawiedliwości udostępniony 

jest na stronie: 

https://ekrs.ms.gov.pl/ 

 

Stosowanie do zapisów art. 19 e ust. 2 w/w ustawy zgłoszenie zmian w rejestrze oraz kopie 

(skany) dokumentów podlegających złożeniu 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, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki 

osobowej, syndyk albo likwidator. 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie stosowanych kroków w celu uzyskania bądź 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego ePUAP przez co najmniej 

jedną osobę upoważnioną do reprezentowania w/w podmiotów w terminie umożliwiającym 

złożenie w/w dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym w ustawowym terminie. 

https://ekrs.ms.gov.pl/
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Przypominam także, że: 

- podatnicy PIT m.in. osoby fizyczne  i wspólnicy spółek osobowych prowadzący księgi 

rachunkowe zobowiązani są do składania sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego  

w terminie złożenia zeznania PIT w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia następnego 

roku na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

- podatnicy CIT m.in. spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia zobowiązani 

są do złożenia sprawozdania finansowego w Urzędzie Skarbowym w ciągu 10 dni od 

zatwierdzenia sprawozdania na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r.  o 

podatku dochodowym od osób prawnych. Zatwierdzenie sprawozdania dla podatników, 

których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy powinno nastąpić do 30 czerwca 

następnego roku. 

 

Zwracam również uwagę, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok 

podatkowy zaczął się 1 stycznia 2018 lub później sprawozdania finansowe za ten 

rozpoczynający się rok będą obowiązani składać drogą elektroniczną także do Urzędów 

Skarbowych. 

 

 


