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E-sprawozdania finansowe za rok 2019 - doradza SKwP

KORONAWIRUS - prawo i podatki

Każdy kto prowadzi księgi rachunkowe jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania
finansowego (e-sprawozdania), którego zatwierdzenie jest podstawą ostatecznego zamknięcia ksiąg
rachunkowych roku obrotowego. W tym roku mamy nadzieję, że moment ten nastąpi później niż
zazwyczaj. Ale w końcu nastąpi.

Ogólnopolskie Forum Podatkowe 2020

CN - Nowa matryca
stawek VAT – Towary

PODATKI 2020 - pakiet
STANDARD

PKWiU - Nowa matryca
stawek VAT – Usługi

PODATKI 2020 – komplet

Koniec z papierową formą sprawozdań fina…
Obowiązek dostosowania wpisu w KRS do …
Sankcje za niezłożenie sprawozdania finan…
Rozrachunki z kontrahentami - stanowisko …
Krajowy Standard Rachunkowości nr 13 – …
Wynagrodzenia 2020.
Rozliczanie płac w praktyce
Cena: 59.00 zł

Kontynuując wsparcie księgowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, pozwalamy sobie
Data publikacji: 25.03.2020

w syntetyczny sposób zwrócić Państwa uwagę na najistotniejsze problemy związane ze
sporządzaniem sprawozdań finansowych za rok 2019. Ufamy, że opis będzie przydatny w Państwa
codziennej pracy.

Kodeks pracy 2020. Praktyczny
komentarz z przykładami

Ekspert:
Podobnie jak w roku ubiegłym sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej

Cena: 129.00 zł

oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo (od tego roku)
podpisem osobistym.
reklama

KORONAWIRUS - PODATKI, PRAWO

Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce

Niektórzy mogą nie zdążyć rozliczyć
podatków – komentarz dr Moniki Król–
Stępień, SKwP
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Zdjęcia

Tarcza antykryzysowa bez przesunięcia
terminów na złożenie zeznań podatkowych i
sprawozdań finansowych
Potrzebne jest przesunięcie terminów dla
Postać elektroniczna oznacza, że sprawozdanie finansowe należy przygotować w formie pliku,

wszystkich podatników – prof. Stanisław

który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego. Może ono zostać

Hońko, SKwP

sporządzone w:
a) postaci ustrukturyzowanej, tj. w formacie XML,

z koronawirusem w kosztach

dwoma wyjątkami wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe sporządzają sprawozdanie

Epidemia koronawirusa – odroczenie terminu

finansowe w wersji ustrukturyzowanej.

płatności podatku lub umorzenie zaległości
podatkowej
Doradcy podatkowi napisali 46 propozycji do

spółki cywilne prowadzące księgi rachunkowe,

specustawy osłonowej dla przedsiębiorców

podmioty sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

I tu uwaga!!!
Sprawozdania finansowe sporządzane za rok 2019 należy przygotować według struktur logicznych,
sporządzanych od dnia 1 września 2019 r. (wersja 1-2). https://www.gov.pl/web/kas/struktury-esprawozdan

wnioskuje do rządu o odroczenie terminów
podatkowych i sprawozdawczych
Kolejne ograniczenia związane z
koronawirusem – nowe rozporządzenia
Jak koronawirus wpłynie na wypłacalność
firm – kiedy trzeba zgłosić upadłość

Elektroniczne sprawozdanie finansowe w formie nieustrukturyzowanej można sporządić w

Urzędy skarbowe zamknięte do 27 marca

dowolnym formacie pliku, dającym się zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego.

2020 r.

Doradcy podatkowi

Może to być plik tekstowy, graficzny lub mieszany, np. .doc, .pdf, .jpg, .xls, .odt, .rtf. Za

przygotowali 23 poprawki

elektroniczne sprawozdanie finansowe w formie nieustrukturyzowanej uznaje się także skan

do specustawy

dokumentu papierowego, podpisany e-podpisem. To ważne, bo nie wszystkie elementy

podatkowej i 40 innych

sprawozdania finansowego mają postać ustrukturyzowaną. Takim elementem są dodatkowe

propozycji pilnych zmian

informacje i objaśnienia.

w prawie

Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce

Istotną nowością przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2019 jest fakt, że poza

Rachunkowości (MSR/MSSF).

Powiązane artykuły

Jak wnioskować o rozłożenie na raty
należności podatkowych

b) formacie nieustrukturyzowanym.

Te wyjątki to

E-sprawozdania finansowe
za rok 2019 - doradza SKwP
/fot.Shutterstock

Pakiet osłonowy a realne potrzeby firm

reklama

Tarcza antykryzysowa
bez przesunięcia
terminów na złożenie
zeznań podatkowych i
sprawozdań finansowych
Tarcza antykryzysowa zmiany w zakresie prawa
podatkowego

Co ważne, oryginałem sprawozdania finansowego jest wersja elektroniczna. Wydruk w
formie papierowej jest tylko kopią (obrazem ) tego sprawozdania.
Sporządzone w terminie (oraz podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych i kierownika jednostki) sprawozdanie finansowe jest przedkładane właściwym
organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub
umowy (art. 52 ust.1 ustawy o rachunkowości), celem rozpatrzenia, a następnie zatwierdzenia. Nie
jest ono natomiast nigdzie składane/ zamieszczane/ upubliczniane. Czeka na zatwierdzenie
przez właściwy organ (wcześniej może być przedmiotem badania przez biegłego rewidenta).

Zobacz również:
Niektórzy mogą nie zdążyć rozliczyć podatków - komentarz dr Moniki Król-Stępień, SKwP
Wpływ pandemii koronawirusa na badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok - wskazówki PIBR

OSTATNIO NA FORUM

Potrzebne jest podejście systemowe, polegające na przesunięciu terminów dla wszystkich
podatników
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wnioskuje do rządu o odroczenie terminów podatkowych i
sprawozdawczych

Klasyka czy nowoczesność?
Lucy2000 - dziś, 11:01

samochód za gotówkę czy leasing
ramona - wczoraj, 23:43

Do ustrukturyzowanych elementów sprawozdania finansowego należą:

INFORLEX Biznes

Jak wypełnić zawiadomienie VAT-ZD
koleżanka - wczoraj, 22:44

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

509.00 zł

faktura za hotel

bilans,

koleżanka - wczoraj, 22:40

rachunek zysków i strat,

system WMS do zarządzania magazynem

zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – jeśli jednostka je sporządza,

klabczar - wczoraj, 20:43

rachunek przepływów pieniężnych – gdy jednostka go sporządza,

pytanie do księgowych przedszkola
publicznego

tzw. nota podatkowa w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.
Notę podatkową powinny wypełnić tylko podmioty, które są do tego zobowiązane, tj. podatnicy

lidia1 - wczoraj, 19:10

podatku dochodowego od osób prawnych i tylko te, które sporządzają sprawozdanie finansowe wg

zwolnienie lekarskie a czas pracy

załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

ZosiaA - wczoraj, 18:30

ARTYKUŁ PARTNERSKI

Ważne

Druga fala PPK: Termin
może być wydłużony,
reguły wdrożenia
pozostają bez zmian

E-sprawozdanie finansowe powinno być jednym plikiem XML, zawierającym wszystkie elementy
sprawozdania, tj. zarówno ustrukturyzowane, jak i nieustrukturyzowane (dodatkowe informacje i
objaśnienia).

Jest pomoc
Na

stronie

internetowej

Ministerstwa

Finansów

https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-

finansowe/aplikacja/ dostępna jest bezpłatna aplikacja ("Aplikacja e-Sprawozdanie Finansowe"),

WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O
PPK

dzięki której można sporządzić e-sprawozdanie finansowe w postaci ustrukturyzowanej. Dostępne
narzędzie pozwala na przygotowanie sprawozdań finansowych według wzorów z załączników nr 1,
4, 5 i 6 do ustawy o rachunkowości. Aplikacja umożliwia wprowadzenie danych do sprawozdania
finansowego, ich zapisanie oraz otwarcie zapisanego sprawozdania finansowego. Narzędzie to
pomaga przygotować i podpisać wysyłkę sprawozdania finansowego do Szefa KAS wraz z
załączonymi dokumentami dodatkowymi, jak również pobranie UPO. Dotyczy to podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

Istotne ograniczenie
Za pomocą wspomnianej aplikacji nie można jednak złożyć sprawozdania finansowego do
Repozytorium

Dokumentów

Finansowych

KRS

przez

podmioty

figurujące

w

rejestrze

przedsiębiorców KRS. Elektroniczne sprawozdanie finansowe może zostać przesłane do KRS
jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo
Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan

Przygotuj się na PPK – co podmiot
zatrudniający może zrobić przed 1 lipca
2020
Pracodawco, pamiętaj o ustawowych
obowiązkach informacyjnych
Jak liczyć termin zawarcia umowy o PPK dla
pracownika
Czy pracodawca ma obowiązek zgłosić

Podpisy

wysokość wpłat na PPK do ZUS?

Elektroniczne sprawozdanie finansowe opatruje się e-podpisem. W tym celu można posłużyć się:

Środki zgromadzone na indywidualnym

a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w tym podpisem wydanym w innym kraju UE) –

koncie PPK są prywatne! Jak można nimi

podpis płatny, składany za pomocą specjalnego urządzenia (np. tokena), można go nabyć od firmy,

rozporządzać

która znajduje się na specjalnej liście Narodowego Centrum Certyfikacji,

Kary dla pracodawcy za niedopełnienie

b) podpisem zaufanym (nazywanym wcześniej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) – podpis bezpłatny, mogą go uzyskać tylko osoby posiadające PESEL,

obowiązków przy wdrażaniu PPK
Promocja

EKSPERCI PORTALU INFOR.PL

c) podpisem osobistym (od 1 stycznia 2020 r.) – podpis weryfikowany przez certyfikat podpisu

HADY

osobistego; mogą z niego korzystać osoby posiadając e-dowód osobisty z warstwą elektroniczną

KANCELARIA

wydawany od 4 marca 2019 r., składa się go za pomocą płatnego urządzenia elektronicznego

PRAWA

(czytnika) oraz odpowiedniego oprogramowania komputerowego.
Jeżeli wszystkie osoby, podpisujące sprawozdanie finansowego, dokonają tej czynności za pomocą
elektronicznego podpisu kwalifikowanego, kolejność składania podpisów nie ma znaczenia. Z

GOSPODARCZEGO I PRAWA

doświadczeń roku poprzedniego radzimy jednak, by w

PRACY

przypadku użycia różnych rodzajów

podpisów, gdy np. część osób posługuje się podpisem kwalifikowanym, a pozostali korzystają z
podpisu zaufanego, sprawozdanie finansowe jako pierwsze powinny podpisać osoby posługujące

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

się podpisem zaufanym, a jako ostatnie te, które stosują podpis kwalifikowany.
Szerzej na temat e sprawozdań pisze Agnieszka Baklarz, Zamknięcie roku 2019, Wydawnictwo
Rachunkowość
https://rachunkowosc.com.pl/zamkniecie_roku/elektroniczne_sprawozdania_sporzadzanie_podpisywanie_i_przekazywanie
Bożena Wilk
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Przydatne formularze online
BIL-UP (archiwalny) Bilans - dla jednostek
małych korzystających z uproszczeń

BIL (archiwalny) Bilans

