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1. WPROWADZENIE 

Art.45 ust. 1f ustawy o rachunkowości (sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci 

elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).  

Znowelizowany artykuł ustawy o rachunkowości wprowadza obowiązek sporządzania 

sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Oznacza to, że sprawozdania te nie mogą 

mieć , jako oryginalnej formy, formy papierowej. W każdym przypadku jest wymagana ich 

elektroniczna forma. Sprawozdania te muszą być również opatrywane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Zasady te dotyczą wszystkich jednostek 

prowadzących księgi rachunkowe, co oznacza, że od 1 października 2018r. wszystkie 

sprawozdania finansowe muszą mieć postać elektroniczną. 

Art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości (Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając 

zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,                     

i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego 

organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania 

finansowego.)  

Należy pamiętać, że przedstawiana nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadza 

obowiązek opatrzenia każdego sprawozdania finansowego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym. Oznacza to, że elektroniczne sprawozdanie 

finansowe musi być także podpisane w ww. sposób przez osobę, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje 

organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu (na podstawie § 34 ust.3 pkt.1 i § 41 

ust. 1 – kierownikiem jednostki w rozumieniu Statutu jest komisja zakładowa w organizacji 

zakładowej lub komisja międzyzakładowa w organizacji międzyzakładowej; § 71 ust. 4 – 

sprawozdanie finansowe za dany rok jest zatwierdzane przez władzę wykonawczą w tym 

przypadku przez komisję zakładową/międzyzakładową lub upoważnione przez nią prezydium 

– uchwałą (§ 60 ust. 1 pkt. 1 ) podjętą przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania zwykłą większością głosów. Statutu NSZZ „Solidarność”). 
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Załącznik nr 4 do ustawy o rachunkowości zawiera zakres informacji wykazanych w 

sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro. 

W 2019 r. deklarację CIT-8 za 2018 rok składać można wyłącznie elektronicznie. 

Podatnicy, którzy działają jako podmioty jednoosobowe jak i zatrudniające do 5 osób nie maja 

już możliwości przekazywać deklaracji podatkowej rocznej (a także innych deklaracji 

podatkowych) w formie tradycyjnej, papierowej. Wysyłka deklaracji musi odbywać się za 

pośrednictwem strony www.podatki.gov.pl i musi zostać podpisana podpisem 

kwalifikowanym (elektronicznym, certyfikowanym). Nie można stosować podpisu profilu 

zaufanego do podpisania deklaracji podatkowych. Podatnicy podatku CIT muszą posiadać 

podpis elektroniczny lub zlecić wysyłkę osobie posiadającej taki podpis. Ta ostatnia sytuacja 

wymaga wcześniejszego przekazania pełnomocnictwa drogą tradycyjną (papierową) na druku 

UPL-1 najpóźniej do 26 marca 2019 r., ponieważ na złożenie deklaracji CIT-8 jest 3 m-ce od 

dnia bilansowego tj. do 31 marca. Pełnomocnictwa można udzielić każdej osobie, która 

posiada podpis elektroniczny.  

Druk UPL-1 można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl , następnie paskiem 

po prawej stronie ekranu przesuwając w dół znajduje się zakładka „Pełnomocnictwa” – kliknij 

na nią. Następnie kliknij „Formularze”, potem przesuwając pasek przewijania w dół znajdź 

UPL-1(6) (PDF, 53kB) i klikając prawym przyciskiem myszy „zapisz element docelowy 

jako…”, wpisz nazwę np.: UPL 1 pełnomocnictwa i zapisz na pulpicie komputera. Następnie 

otwórz plik, wypełnij, wydrukuj, podpisz i zanieś do Urzędu Skarbowego. 

Pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności ani za treść, ani za termin złożenia 

deklaracji, dlatego na podatniku spoczywa dopilnowanie treści oraz terminu złożenia deklaracji 

podatkowej.   

W części 5, 6 i 7 zostanie opisany, krok po kroku, sposób podpisywania deklaracji 

podatkowych i sprawozdań finansowych. 

 

2. TERMINY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I WYSYŁANIE  

Jest 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. W 

przypadku pokrywania się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym jest to dzień 31 marca. 

Następnie sprawozdanie trzeba przedstawić do zatwierdzenia władzy organizacji 

związkowej. Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w 

terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca w przypadku pokrywania się roku 

obrotowego z rokiem kalendarzowym. 

Po zatwierdzeniu sprawozdania, w ciągu 10 dni trzeba złożyć je wraz z uchwałą o jego 

zatwierdzeniu do właściwego urzędu skarbowego drogą elektroniczną. 

 

 

 

https://www.podatki.gov.pl/
https://www.podatki.gov.pl/
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3. ZAŁOŻENIE KONTA  ePUAP. 

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy ePUAP: http://epuap.gov.pl. , a następnie 

w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się.  

PAMIETAJ!!! ZAPISZ sobie LOGIN i HASŁO!!! 

 

Krok 2. W oknie pojawi się formularz zakładania konta. Należy uzupełnić wymagane pola 

oznaczone czerwoną gwiazdką. 

Krok 3. W kolejnej części należy zapoznać się z zakresem i warunkami korzystania 

z ePUAP oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zaznaczając pole 

w formularzu. Następnie należy przepisać tekst widoczny na obrazku i wybrać 

przycisk Zarejestruj się. 

 

 Krok 4. Konto ePUAP zostało założone. Platforma powinna przekierować na stronę główną 

ePUAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epuap.gov.pl/
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4. UZYSKANIE I POTWIERDZENIE PODPISU ZAUFANEGO 

 Krok 1. Należy zalogować się do konta na platformie ePUAP . 

 

 

Pojawi się strona ze sposobami do logowania: kliknij: profil zaufany 
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Pojawi się strona do logowania: wpisz login i hasło, i kliknij: Zaloguj mnie 

 

Krok 2. W menu użytkownika po prawej stronie należy wybrać Moje Profile Zaufane. 

Krok 3. Na stronie Profile zaufane użytkownika należy wybrać polecenie Złóż wniosek. 

Krok 4 Pojawi się formularz Nowy wniosek o nadanie profilu zaufanego użytkownika, w 
którym: 
a) należy wpisać dane wnioskującego w sekcji Dane osobowe, 

b) W danych kontaktowych należy wpisać adres email, nr telefonu komórkowego oraz metodę 

autoryzacji (Autoryzacja SMS) , 

 

c) następnie klikamy w przycisk „złóż wniosek”, 

 

d) pojawi się komunikat weryfikujący kanał autoryzacji, gdzie wpisujemy kod, który został 

przesłany SMS na nasz numer telefonu komórkowego 
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e) po wpisaniu prawidłowego kodu otrzymamy komunikat potwierdzający złożenie profilu 

zaufanego 

 
Pamiętaj, masz 14 dni na potwierdzenie profilu zaufanego w dowolnym punkcie 

potwierdzającym  

 

 

Krok 5. Profil Zaufany ePUAP należy potwierdzić w upoważnionym przez Ministra punkcie 

potwierdzającym. Głównymi punktami potwierdzającymi Profil Zaufany są: 

 

- urząd miasta, 

- urząd wojewódzki, 

- urząd skarbowy, 

- oddział ZUS, 

- wybrane placówki bankowe. 

 

UWAGA: Jeżeli masz już konto na ePUAP ale nie masz jeszcze potwierdzonego profilu 

zaufanego nie potwierdzaj profilu zaufanego w banku (bank nie powiąże twojego 

profilu zaufanego z kontem na ePUAP).  Potwierdź swój profil zaufany osobiście w 

jednym z dowolnych punktów potwierdzających  
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6. PODPISYWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Aby podpisać sprawozdanie finansowe podpisem profilem zaufanym należy wejść na stronę 

lub na www.obywatel.gov.pl  

Krok 1. Kliknij: Podpisz dokument elektronicznie (wchodzę do usługi ze strony gov.pl) 

 

Krok 2. Kliknij: Podpisz dokument 

 

 

 

http://www.obywatel.gov.pl/
http://www.obywatel.gov.pl/
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Krok 3. Kliknij: profil zaufany 

 

 

Krok 4. wpisz login i hasło, i kliknij: Zaloguj mnie 
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Krok 5. Kliknij: WYBIERZ DOKUMENTY Z DYSKU 

 

 

 

Krok 6. Zaznacz plik który chcesz podpisać i kliknij: Otwórz 

 

UWAGA!!! Jeżeli pojawi się komunikat (na czerwono) trzeba się wylogować i 

powtórzyć wszystko od Kroku 1. 
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Krok 7. Kliknij: PODPISZ 

 

 

Krok 8. Kliknij: Podpisz profilem zaufanym 
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Krok 9. Wpisz kod autoryzacyjny który został wysłany SMS na Twój na telefonu. Kliknij: 

Akceptuj i podpisz dokument 

 

Krok 10. Jeżeli dokument został poprawnie podpisany otrzymasz odpowiedni komunikat. 

Następnie kliknij lewym przyciskiem myszy: POBIERZ i zapisz element docelowy jako… 

dokument dopisując do nazwy np.: swoje nazwisko.  

UWAGA!!! Zapamiętaj gdzie dokument został zapisany, ponieważ dokument muszą 

podpisać co najmniej dwie osoby wyznaczone do podejmowania czynności prawnych 

oraz osoba która prowadzi księgi rachunkowe. 
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Krok 12. Żeby dokument mogła podpisać kolejna osoba, musisz się wylogować. 

Kolejna osoba musi przejść drogę od kroku 1 do kroku 11. 
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Krok 13. Jeśli chcesz przesłać podpisane sprawozdanie finansowe skorzystaj z pisma 

ogólnego. Szczegóły opisane są w rozdziale 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strona 23 
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ „Solidarność” 
Sporządziła: Agnieszka Janczak 

7. WYSYŁANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Aby wysłać sprawozdanie finansowe wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl  

Krok 1. Wpisz w wyszukiwarkę wyślij pismo ogólne i kliknij: Szukaj 

 

 

Krok 2. Kliknij: Wyślij pismo ogólne 

 

  

http://www.obywatel.gov.pl/
http://www.obywatel.gov.pl/
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Krok 3. Kliknij: Wyślij pismo ogólne 

 

 

Krok 4. Zaloguj się profilem zaufanym 
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Krok 5. Wpisz login i hasło i kliknij: Zaloguj mnie 

 

 

 

Krok 6. Na początku zaadresuj wniosek do właściwego urzędu, do którego chcesz wysłać 

sprawozdanie  
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Krok 7. Następ nie uzupełnij wszystkie pozostałe pola, dołącz Sprawozdanie finansowe i 

kliknij: DALEJ 

 

 

Krok 8. Kliknij: PODPISZ I WYŚLIJ i dalej postępuj tak jak przy poprzednich podpisach. 

 

 

Krok 8. Czekaj na odpowiedź z Urzędu Skarbowego. Odpowiedz dostaniesz na skrzynkę 

Konta ePUAP. 


