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Składanie sprawozdań finansowych (e-SFS).  

Czy jesteś gotowy na zmiany? 
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W skrócie 

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, która weszła w życie w dniem 1 października 2018 r. 

wprowadziła obowiązek sporządzania przez spółki elektronicznych sprawozdań 

finansowych w określonym formacie i strukturze logicznej ("e-SFS"). Zmiany wprowadzają 

nie tylko inne zasady sporządzania sprawozdań finansowych, ale także sposób ich 

podpisywania i przekazywania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Szczegółowe informacje 

Nowe zasady sporządzania 

rocznych sprawozdań 

finansowych w formie 

elektronicznej (format .xsd) 

obowiązują spółki wpisane 

do Krajowego Rejestru 

Sądowego, których księgi 

rachunkowe prowadzone są 

zgodnie z ustawą o 

rachunkowości.  

Konsekwencją rezygnacji  

z wersji papierowych jest 

również zmiana sposobu 

podpisywania i składania 

sprawozdań finansowych. 

Podpisywanie  

i składanie e-SFS  

w praktyce 

Zgodnie z wprowadzoną 

nowelizacją sprawozdania 

finansowe sporządzone po  

1 października powinny 

zostać podpisane przez 

reprezentantów spółki za 

pomocą kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego,  

a następnie złożone drogą 

elektroniczną przez osobę, 

której numer PESEL został 

ujawniony w Krajowym 

Rejestrze Sądowym. 

W konsekwencji każdy 

członek zarządu oraz osoba 

odpowiedzialna za 

prowadzenie ksiąg 

rachunkowych powinna 

posiadać kwalifikowany 

podpis elektroniczny. 

 Dodatkowo konieczne jest 

również ujawnienie we 

wpisie do KRS numeru 

PESEL co najmniej jednej 

osoby uprawnionej do 

reprezentowania spółki. 

W przeciwnym razie 

konieczna będzie 

aktualizacja tych danych.   

Jak możemy pomóc 

Ofertujemy nasze wsparcie 

w zakresie:   

Uzyskania numeru 

PESEL 

Działając w imieniu 

członków zarządu 

zapewnimy prawidłowe 

wypełnienie i złożenie 

wniosku do Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych w celu 

uzyskania numeru PESEL 

dla osoby zagranicznej - bez 

konieczności osobistej 

wizyty w Polsce.    

Podpis elektroniczny 

Gwarantujemy pełną pomoc 

w procesie uzyskania 

kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego zgodnego  

z obowiązującymi w Polsce 

przepisami. Doradzimy 

Państwu w zakresie doboru 

odpowiednich urządzeń do 

podpisu elektronicznego, jak 

również zapewnimy 

techniczne wdrożenie 

oprogramowania oraz jego 

konfigurację w celu 
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zapewnienia pełnego 

zakresu wykorzystania 

podpisu elektronicznego  

w Państwa firmie. 

Zmiany w Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

W celu optymalizacji całego 

procesu spółki mogą 

również podjąć decyzję  

o ograniczeniu liczby 

członków zarządu lub 

zmianie jego struktury.  

W takim przypadku nasz 

zespół prawny zapewni 

wsparcie w przygotowaniu 

stosownych uchwał oraz 

aktualizacji danych w 

rejestrze, tak aby proces 

elektronicznego składania 

sprawozdań finansowych 

przebiegł bezproblemowo.  

Zakres naszego wsparcia 

może obejmować również: 

 dostarczenie narzędzia do 

generowania e-sfs (xml) 

 usługowe generowanie e-

sfs (xml) 

 
 
Bądźmy w kontakcie 
 
Jeśli członkowie zarządu Twojej firmy są obcokrajowcami 
dostosowanie nowych przepisów  może być czasochłonne, 
dlatego podejmij odpowiednie działania już dziś. 

Doradzimy i załatwimy wszelkie formalności bez konieczności 
wizyty w Polsce.  
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