Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
1. Kto powinien sporządzać sprawozdanie finansowej w postaci elektronicznej od 1 października
2018 r.?
Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe.
2. Czy po 1 października 2018 r. można sporządzić sprawozdanie finansowe w postaci papierowej?
Nie. Po 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej.
3. Kto powinien sporządzać sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie
udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów
•

jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS,

•

podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i maja obowiązek sporządzenia
sprawozdania finansowego.

4. Czy jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mają
obowiązek składania sprawozdań finansowych do właściwego urzędu skarbowego?
Nie. W ich przypadku Krajowy Rejestr Sądowy przekaże złożone sprawozdanie do Centralnego Rejestru
Danych Podatkowych.
5. Za pomocą jakich narzędzi można otworzyć udostępnione pliki struktur logicznych sprawozdań
finansowych?
Do przeglądania lub edycji udostępnionych plików struktur logicznych sprawozdań finansowych należy
użyć narzędzi, które umożliwiają przeglądanie lub edycję plików w formacie XSD (XML Schema
Definition).
6. Czy sprawozdania finansowe sporządzone na dzień bilansowy przypadający przed wejściem w
życie przepisów (np. na dzień 30 września 2018 r.) będą sporządzane obowiązkowo w strukturze
logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP
dotyczy to zarówno:
•

okresów obrachunkowych, które zakończyły się przed 1 października 2018 r., a za które nie
zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe;

•

okresów obrachunkowych, które rozpoczęły się przed 1 października 2018 r., a które zakończą
się po tej dacie;

•

jak też przyszłych okresów obrachunkowych.

7. W jakiej formie po 1 października 2018 r. sporządza sprawozdanie finansowe jednostka
niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS np. stowarzyszenie, fundacja?
Takie jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej
oraz opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, zgodnie z zapisami
ustawy o rachunkowości.

8. W jaki sposób jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mają przekazać do urzędu
skarbowego sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej po 1 października
2018 r.?
Takie jednostki, będące podatnikami CIT, sporządzają sprawozdania finansowe w postaci
elektronicznej, nieustrukturyzowanej i składają do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie do
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wypełnienie obowiązku może nastąpić poprzez wysłanie
sprawozdania finansowego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego bądź
doręczenie do urzędu na informatycznym nośniku danych.
9. Czy dostępna jest aplikacja do generowania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej?
Ministerstwo Finansów przygotowało bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe dla osób
fizycznych – podatników PIT, którzy mają obowiązek składania sprawozdań finansowych Szefowi KAS.
10. Czy Ministerstwo Finansów udostępnia program umożliwiający wygenerowanie przez jednostki
wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS sprawozdania finansowego zgodnego z
opublikowanymi strukturami logicznymi?
Nie, Ministerstwo Finansów nie udostępnia narzędzia umożliwiającego generowanie
ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych dla osób prawnych, w tym dla jednostek wpisanych do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ministerstwo Finansów nie ingeruje i nie
narzuca jednostkom zobowiązanym do sporządzania sprawozdań finansowych w postaci
elektronicznej sposobu ich wytworzenia.
11. Czy jednostka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS może skorzystać z opublikowanej przez
Ministerstwo Finansów aplikacji e-Sprawozdania Finansowe?
Przygotowana aplikacja nie jest przeznaczona do wypełniania obowiązków przez jednostki wpisane do
rejestru przedsiębiorców KRS. Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe została przygotowana w celu
umożliwienia realizacji obowiązku przekazania sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej i jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych – podatników PIT,
zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych.
12. Czy Ministerstwo Finansów udostępnia program umożliwiający przekonwertowanie
sprawozdania finansowego z pliku tekstowego/ graficznego /kalkulacyjnego do XML?
Nie, Ministerstwo Finansów nie udostępnia narzędzia umożliwiającego przekonwertowanie
sprawozdania finansowego z pliku tekstowego/ graficznego /kalkulacyjnego do XML.
13. Czy Ministerstwo Finansów udostępnia przykładowe testowe pliki XML sprawozdań
finansowych?
Nie, Ministerstwo Finansów nie udostępnia przykładowych plików testowych XML sprawozdań
finansowych.
14. Jak wykorzystać struktury XSD do stworzenia sprawozdania finansowego?
Pliki z rozszerzeniem XSD (od XML Schema Definition) zawierają definicje i zasady jakimi należy się
kierować przy tworzeniu pliku XML (od Extensible Markup Language), co powoduje, iż sprawozdanie
finansowe wytworzyć należy jako jeden plik XML, który będzie zgodny z regułami określonymi we
właściwej strukturze XSD. Plik sprawozdania finansowego wygenerowany niezgodnie z
opublikowanymi strukturami nie uzyska akceptacji systemu teleinformatycznego dedykowanego do
obsługi zgłoszeń takich dokumentów.

15. W jakiej formie sporządzić „Dodatkowe informacje i objaśnienia” w sprawozdaniu finansowym
zgodnym ze strukturami logicznymi?
W opublikowanych strukturach logicznych element „Dodatkowe informacje i objaśnienia”, z wyjątkiem
informacji dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym
a wynikiem finansowym, ma postać nieustrukturyzowaną. Oznacza to, że nieustrukturyzowana
informacja dodatkowa może zostać dołączona jako element pliku XML sprawozdania finansowego w
postaci binarnej, kodowanej w standardzie Base64 (np. jako .doc., .odt, .pdf, .jpg, .xls, .rft) albo może
być zaprezentowana jako zawartość elementu o nazwie „Opis”.
16. Jak podpisać plik XML sprawozdania finansowego?
Sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej (plik XML) musi zostać opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu.
17. Czy sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej może podpisać jeden członek zarządu?
Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez
wszystkich członków tego organu. Złożenie podpisu tylko przez jednego z członków zarządu, w
przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, nie będzie spełniało wymogów ustawy o rachunkowości.
18. Czy członkowie zarządu mogą upoważnić do podpisania sprawozdania finansowego w postaci
elektronicznej jednego członka zarządu?
Nie. Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej powinno być podpisane przez wszystkich
członków organu kierującego jednostką. Nie można upoważnić jednego członka zarządu do podpisania
sprawozdania finansowego podpisem elektronicznym.
19. Czy plik sprawozdania finansowego można podpisać certyfikatem niekwalifikowanym?
Nie. Sprawozdanie finansowe nie może zostać podpisane podpisem niekwalifikowanym.
20. Czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) jest zobowiązany do składania eSprawozdania Finansowego?
Od 1 października 2018 r. każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe, w tym również SPZOZ,
niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania
finansowego w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych i kierownika jednostki, a w przypadku, gdy jest nim organ wieloosobowy – przez
wszystkich członków tego organu.
21. Czy istnieje angielska wersja struktur logicznych sprawozdania finansowego?
Nie, Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych [7] wyłącznie w
języku polskim.

