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Konsekwencje karne niez³o¿enia sprawozdania finansowego 

do Krajowego Rejestru S¹dowego

uchybienie przez kierownika jednostki terminowi 

z³o¿enia sprawozdania finansowego w KRS.

Podstaw¹ do wszczêcia dochodzenia w tego typu 

sprawach jest najczêœciej zawiadomienie organu 

dochodzeniowego przez s¹d gospodarczy prowadz¹cy

dany rejestr, jak te¿ w³asne informacje zebrane 

przez organ dochodzeniowy. Coraz czêœciej bowiem 

organy dochodzeniowe dysponuj¹ w³asnym system 

monitorowania zintegrowanym z systemem 

komputerowym s¹du gospodarczego, co pozwala 

tym organom na œledzenie przypadków niesk³adania 

w terminie sprawozdañ finansowych. 

Trzeba przy tym pamiêtaæ, i¿ przestêpstwo 

niedope³nienia z³o¿enia sprawozdania finansowego 

w terminie jest przestêpstwem œciganym z urzêdu. 

W takiej sytuacji, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w prawie 

polskim zasad¹ legalizmu, organ dochodzeniowy, 

otrzymawszy wiadomoœæ o przestêpstwie œciganym 

z urzêdu, ma obowi¹zek wszcz¹æ dochodzenie 

w sprawie.

W praktyce, w tego typu sprawach s¹d wydaje 

wyrok skazuj¹cy, wymierzaj¹c karê grzywny, 

której wysokoœæ zale¿na jest od mo¿liwoœci 

finansowych kierownika jednostki.

Zdarza siê, i¿ w pewnych okolicznoœciach 

prokuratura umarza postêpowanie z uwagi 

na spo³eczn¹ znikom¹ szkodliwoœæ czynu. 

Przypadki takie dotycz¹ jednak sytuacji, gdy 

uchybienie terminowi do z³o¿enia zawiadomienia

jest niewielkie, nie powsta³a ¿adna szkoda 

z tytu³u uchybienia terminowi do z³o¿enia 

sprawozdania finansowego, zaœ sprawozdanie 

finansowe zosta³o z³o¿one niezw³ocznie po 

wszczêciu postêpowania. Niemniej, takie przypadki 

nie s¹ czêste i w du¿ej mierze, z uwagi na element 

ocenny pojêcia znikomej spo³ecznej szkodliwoœci 

Obowi¹zek wszczêcia postêpowania z urzêdu

Kiedy mo¿liwe jest umorzenie postêpowania?

Sprawozdanie finansowe powinno byæ zatwier-

dzone przez organ zatwierdzaj¹cy (w praktyce 

- wspólników) nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 6 miesiêcy 

od dnia bilansowego (w przypadku, gdy rok 

obrotowy pokrywa siê z rokiem kalendarzowym, 

sprawozdanie finansowe nale¿y zatwierdziæ do 

30 czerwca danego roku).

Nastêpnie kierownik jednostki zobowi¹zany 

jest je z³o¿yæ we w³aœciwym rejestrze s¹dowym 

w ci¹gu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia przez 

organ zatwierdzaj¹cy. 

W przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa siê 

z rokiem kalendarzowym, terminem, do którego 

nale¿y z³o¿yæ sprawozdanie finansowe bêdzie 

15 lipca danego roku. 

Nie wszyscy kierownicy jednostek maj¹ œwiado-

moœæ, i¿ niez³o¿enie sprawozdania finansowego 

w KRS w terminie okreœlonym przepisami ustawy 

o rachunkowoœci jest przestêpstwem, za które 

mo¿e byæ wymierzona przez s¹d kara grzywny 

lub ograniczenia wolnoœci. Nadto, postêpowanie 

karne toczy siê nie przeciwko spó³ce, lecz 

przeciwko cz³onkowi zarz¹du, który nie dope³ni³ 

formalnoœci z³o¿enia sprawozdania finansowego.

W przypadku wydania wyroku skazuj¹cego, 

podlega on ujawnieniu w krajowym rejestrze 

karnym, prowadzonym przez Ministerstwo Spra-

wiedliwoœci. Nale¿y dodaæ, i¿ zatarcie skazania 

(tj. usuniêcie go z krajowego rejestru karnego) 

nastêpuje z mocy prawa po up³ywie 5 lat od 

wykonania kary, a na wniosek skazanego s¹d mo¿e 

zarz¹dziæ zatarcie skazania po up³ywie 3 lat.

Odpowiedzialnoœæ karna

Postêpowanie dochodzeniowe

Policja prowadzi pod nadzorem prokuratury 

szereg postêpowañ, których przedmiotem jest 
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czynu, zale¿¹ od woli prowadz¹cego dochodzenie. 

Mo¿e siê równie¿ zdarzyæ, i¿ na etapie postêpowania 

s¹dowego zostanie wydany wyrok warunkowo 

umarzaj¹cy postêpowanie karne na okres próby 

od roku do dwóch lat.

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ zbli¿a siê kolejny 

ostateczny termin do sk³adania sprawozdañ 

finansowych w KRS, nale¿y pamiêtaæ o dope³nieniu 

tego obowi¹zku. W przeciwnym razie nara¿amy 

siê na wszczêcie postêpowania karnego, 

koniecznoœæ z³o¿enia wyjaœnieñ na policji oraz 

w s¹dzie, a niejednokrotnie wyrok skazuj¹cy, 

którego zdecydowan¹ dolegliwoœci¹ jest nie 

tylko koniecznoœæ wykonania takiego wyroku 

(zazwyczaj uiszczenia grzywny), lecz przede 

wszystkim ujawnienie wyroku skazuj¹cego 

w krajowym rejestrze karnym, co dla wielu 

mened¿erów mo¿e stanowiæ znaczn¹ przeszkodê 

w ich dalszej karierze zawodowej.
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