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Legal Alert 

e-Sprawozdanie Finansowe 
 
Październik 2018 

Dnia 1 października 2018 r. weszła w życie kolejna część przepisów 

mających na celu cyfryzację Krajowego Rejestru Sądowego, nakładająca 
na przedsiębiorców obowiązek sporządzenia dokumentów finansowych 
wyłącznie w formie elektronicznej. Jednak zgodnie z informacją na stronie 
Ministerstwa Sprawiedliwości nowy obowiązek nie dotyczy sprawozdań 

finansowych sporządzonych zgodnie z MSR (Międzynarodowym 
Standardem Rachunkowości), jak i dokumentów finansowych 
sporządzonych przed 1 października 2018 – jak dotychczas sprawozdania 
takie składane będą w skanach opatrzonych kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

Począwszy od 1 października br. podmiot wpisany do KRS zobowiązany jest do 
sporządzenia dokumentów finansowych wyłącznie w formie elektronicznej, tj.: 

- sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
(w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów), 
- sprawozdania z działalności jednostki, 

- opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania 
finansowego. 

Przygotowane w elektronicznej formie dokumenty (w formacie xml) należy opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP. Dokumenty finansowe w formie elektronicznej należy złożyć  
w Repozytorium Dokumentów Finansowych lub alternatywnie za pośrednictwem 
systemu S24, wraz z wnioskiem o wpis wzmianek o jego złożeniu lub wnioskiem  
o dołączeniu dokumentów do repozytorium. 

Dodatkowo, zmiany przepisów znoszą obowiązek składania dokumentów w dwa 

miejsca, tj. do KRSu oraz Urzędu Skarbowego. Dokumenty finansowe należy złożyć 
wyłącznie do Repozytorium Dokumentów Finansowych, z którego następnie 
automatycznie będą przesyłane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.  

Elektroniczna forma na ten moment nie dla wszystkich 

Zgodnie z informacją udostępnioną na stronie Ministra Finansów sprawozdania 

finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie  

z MSR (Międzynarodowy Standardem Rachunkowości) nie muszą być sporządzane 
i złożone w Repozytorium Dokumentów Finansowych w strukturze logicznej oraz 
formacie xml w związku z brakiem opublikowania struktury logicznej oraz formatu 
odpowiedniego dla tego typu sprawozdań finansowych. 

Dla sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR skan sprawozdania 
finansowego sporządzonego w formie papierowej opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
będzie wystarczający. 

Dodatkowo, ważną informacją opublikowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
jest, że dokumenty finansowe sporządzone przed 1 października 2018 mogą być 

składane zgodnie z dotychczasowymi zasadami, nie wymagają zatem 
elektronicznej formy dokumentu (w formacie xml) niezależnie od standardu, 
zgodnie z jakim zostały przygotowane. 
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Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych 
informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem. 
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