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Zmiany w funkcjonowaniu rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego
– nowe zasady składania sprawozdań finansowych od 15 marca 2018 r.
15 marca 2018 r. weszła w życie pierwsza część istotnej nowelizacji w funkcjonowaniu rejestrów
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uchwalonej ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 lutego
2018 r., poz. 398). Nowelizacja ta dotyczy ważnych kwestii dla funkcjonowania tysięcy
przedsiębiorców zarejestrowanych obecnie w KRS, ponieważ wprowadza między innymi wymóg
elektronicznego składania sprawozdań finansowych w KRS. Zmiany w funkcjonowaniu rejestrów
KRS są wynikiem implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów praw spółek wprowadzającej tzw. system
integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS).
Przypominamy, że zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez właściwy organ spółki powinno
nastąpić w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe
powinno być następnie złożone w KRS w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia. Dla zdecydowanej
większości spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oznacza to,
że sprawozdanie finansowe za 2017 r. będą składane już zgodnie z nowymi wymogami.
Począwszy od dnia 15 marca 2018 r. sprawozdania finansowe wraz z pozostałymi dokumentami,
o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości będą mogły składać w KRS jedynie osoby będące
członkiem organu uprawnionego do reprezentacji (w wypadku spółek kapitałowych) lub wspólnicy
uprawnieni do reprezentowania spółki (w wypadku spółek osobowych) posiadające numer PESEL
ujawniony w rejestrze przedsiębiorców KRS. Nowelizacja nie przewiduje możliwości złożenia tych
dokumentów
przez
pełnomocnika
ani
składania
ich
w
ramach
innych
wniosków
w postępowaniu rejestrowym. Nie została także uregulowana możliwość składania sprawozdań
finansowych przez osoby niezobowiązane do posiadania numerów PESEL, np. przez cudzoziemców
zasiadających w Zarządach spółek, co budzi poważne wątpliwości praktyczne.
Wskazać należy, że sam numer PESEL ujawniony w KRS nie wystarczy, aby skutecznie złożyć
sprawozdanie finansowe. Osoba składająca musi ponadto posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, a dodatkowo założyć specjalne konto w systemie
teleinformatycznym. Począwszy od 15 marca 2018 r. zgłoszenie dokumentów jest możliwe bezpłatnie
poprzez portal informatyczny ems.ms.gov.pl.
Do zgłoszenia będzie trzeba dołączyć również oświadczenie, że wszystkie składane dokumenty spełniają
wymogi ustawy o rachunkowości.
Powyższa nowelizacja jest częścią dalej idących zmian w funkcjonowaniu rejestrów KRS i zasad
sporządzania sprawozdań finansowych. Kolejne zmiany czekają nas już w październiku 2018 r., kiedy to
w życie wejdzie wymóg sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej i opatrywania go
podpisem
elektronicznym
lub
podpisem
potwierdzonym
profilem
zaufanym
ePUAP,
a następnie w marcu 2020 r., kiedy to wszystkie wnioski o ujawnienie zmian w rejestrze przedsiębiorców
KRS będą składane wyłącznie poprzez system teleinformatyczny.
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