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`Rzeszów, 11 marca 2019 r.

Komunikat nr 2/2019
dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT”

w sprawie podpisywania sprawozdań finansowych za 2018 r.

                   Informuję, że zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe
sporządza  się  w postaci  elektronicznej  oraz  opatruje  się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Ponadto stosowanie do zapisów art. 52 ust. 1 w/w
ustawy sprawozdanie  finansowe  podpisuje  -  podając  zarazem datę  podpisu  -  osoba,  której  powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
wszyscy członkowie tego organu.
Biorąc powyższe pod uwagę pragnę uczulić Państwa na konieczność zaopatrzenia się w  kwalifikowany
podpis  elektroniczny  lub  podpis  potwierdzonym  profilem  zaufanym  ePUAP  przez    wszystkie  osoby  
wypełniające definicję kierownika jednostki  , zatem przez właściciela, wspólników spółek osobowych lub  
wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych, stowarzyszeniach i fundacjach.
Zaznaczam przy tym, że w przypadku osób niebędących rezydentami a pełniących funkcje członka zarządu
przed  uzyskaniem  kwalifikowanego  profilu  zaufanego  ePUAP muszą  uzyskać  na  terenie  kraju  numer
PESEL, o który w tym wypadku należy złożyć wniosek do Urzędu właściwego dla dzielnicy Śródmieście
miasta stołecznego Warszawy.
Do  uzyskania  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego  uzyskanie  numeru  PESEL nie  jest  konieczne,
jednakże  brak  tego  numeru  może  w  niektórych  sytuacjach  ograniczać  możliwość  stosowania  podpisu
w kontaktach z administracją, np. osoba taka nie będzie mogła złożyć wniosku o złożenie sprawozdania
w  KRS.  Sprawozdanie  finansowe  w  postaci  elektronicznej  może  zostać  podpisane  przy  użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z algorytmem XAdES, bez konieczności zaszyfrowania
numeru  PESEL  osoby  podpisującej.  Kwalifikowany  podpis  elektroniczny  wydany  na  terenie  Unii
Europejskiej,  jak  również  w  państwie  spoza  UE,  spełniający  powyższe  założenia  będzie  ważny
do podpisania sprawozdań finansowych. 
(źródło:https://www.gazetaprawna.pl/jpk/artykuly/1393339,spor-o-podpis-elektroniczny-jak-podpisac-e-sprawozdanie-finansowe.html)

Profil  zaufany  ePUAP  jest  narzędziem  bezpłatnym,  podpis  kwalifikowany  jest  narzędziem  płatnym
dostępnym u certyfikowanego dostawcy. 
Uzyskanie numeru PESEL jest czynnością bezpłatną. 
Dokument  elektroniczny  można  podpisać  z  wykorzystaniem  podpisu  zaufanego  korzystając  z  narzędzi
przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/uslugi/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
Do skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego niezbędne jest dedykowane oprogramowanie
udostępniane przez dostawcę podpisu.
Przypominam także, że termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest następujący:
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki
cywilnej do 30 kwietnia następnego roku,
- w przypadku spółek osobowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej 6-miesięcy od dnia bilansowego, zatem dla jednostek których rok obrotowy pokrywa się z rokiem
kalendarzowym będzie to do 30 czerwca następnego roku.
Na odwrocie niniejszego komunikatu przedkładam tabelę w której wskazuje osoby upoważnione do podpisu
sprawozdania finansowego oraz miejsce i termin złożenia sprawozdania.
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Jednostka Kto 

reprezentuje
Kto podpisuje
sprawozdanie

Miejsce i 
termin 
złożenia 
sprawozdania

Forma złożenia 
sprawozdania

Kto podpisuje 
wniosek o 
złożenie 
sprawozdania

Forma podpisu 
wniosku i złożenia

osoba fizyczna 
(CEIDG)

Właściciel Właściciel Szef KAS
30 kwietnia

Elektronicznie 
w 
odpowiedniej 
strukturze 
logicznej i 
formacie 
(plik .xml)

Właściciel lub
osoba 
upoważniona

Wyłącznie 
elektroniczna za 
pomocą 
dedykowanego 
oprogramowania

spółka cywilna Wspólnicy Wszyscy 
wspólnicy

Wspólnik lub 
osoba 
upoważniona

spółki osobowe 
wpisane do 
rejestru 
przedsiębiorców 
KRS 

Wspólnicy Wszyscy 
wspólnicy

KRS
15 dni od 
zatwierdzenia

Wspólnik 
ujawniony w 
KRS z 
numerem 
PESEL

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

spółki handlowe 
i inne jednostki 
organizacyjne 
wpisane do 
rejestru 
przedsiębiorców 
KRS 

Zarząd Wszyscy 
członkowie 
zarządu

KRS
15 dni od 
zatwierdzenia

Członek 
zarządu 
ujawniony w 
KRS z 
numerem 
PESEL

Podmiot 
niewprowadzony
do rejestru 
przedsiębiorców 
KRS 
(stowarzyszenia i
fundacje 
nieprowadzące 
działalności 
gospodarczej)

Zarząd Wszyscy 
członkowie 
zarządu

Urząd 
Skarbowy
15 dni od 
zatwierdzenia

Elektronicznie 
w dowolnej 
strukturze i  
formacie 
(plik .pdf)

Członek 
zarządu 
ujawniony w 
KRS z 
numerem 
PESEL

Elektroniczna za 
pomocą trwałego 
nośnika lub na 
elektroniczną 
skrzynkę podawczą 
właściwego urzędu

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

