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ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PODATKOWYCH

Na podstawie § 5 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie 
konsultacji podatkowych (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r., 
poz. 122) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie udostępnienia 
struktur logicznych sprawozdań finansowych.

I. CEL KONSULTACJI
Przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 398 z dnia 21 lutego 2018 r.) nakładają 
obowiązek udostępnienia struktur logicznych sprawozdań finansowych w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych.
Z uwagi na okoliczność, że dostępne na rynku systemy IT finansowo-księgowe posiadają różne 
rozwiązania oraz sposoby utrzymywania w nich danych, zasadnym jest aby przed ostatecznym 
ustaleniem struktur i udostępnieniem schem skonsultować je z tymi jednostkami, które docelowo 
mają z nich korzystać. Podmioty te najlepiej znają własne systemy IT finansowo-księgowe oraz 
kwestie związane z generowaniem informacji pochodzących z ksiąg rachunkowych, w ramach 
konsultacji podatkowych przedstawiam projekt struktur logicznych sprawozdań finansowych 
w celu zebrania możliwie dużej ilości konstruktywnych wniosków i uwag dotyczących schem 
sprawozdań finansowych.

II. OPIS ZAGADNIENIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM KONSULTACJI
Udostępnienie struktur logicznych oraz formatu sprawozdań finansowych na stronie podmiotowej 
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych jest konsekwencją 
zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2018 r., poz. 398 z dnia 21 lutego 2018 r.), 
nakładającą na jednostki od dnia 1 października 2018 r. obowiązek sporządzania sprawozdań 
finansowych w postaci elektronicznej - art. 45 ust. 1f oraz ust. 1g ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 395 z dnia 20 lutego 2018 r.).
Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający, ujęte pod względem finansowym, informacje 
o zdarzeniach gospodarczych i działalności jednostki. Zasady jego sporządzania normuje 
powołana powyżej ustawa o rachunkowości. 
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III. ZAKRES KONSULTACJI
W ramach konsultacji chciałbym uzyskać uzasadnione opinie dotyczące kompletności 
merytorycznej oraz spójności logicznej przedstawionego rozwiązania. 
Wszelkie uzasadnione uwagi w tym zakresie będą dla nas pomocne. 
Konsultacje podzielone będą na dwa etapy. W pierwszym etapie (lipiec 2018 roku) przedstawione 
będą struktury logiczne sprawozdań finansowych, określone w załącznikach do ustawy 
o rachunkowości. W drugim etapie (sierpień 2018 roku) zaprezentowane zostaną pozostałe 
struktury logiczne sprawozdań finansowych, w tym wynikające z rozporządzeń wykonawczych 
do ustawy o rachunkowości.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA OPINII
Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Analizie będą poddawane jedynie opinie 
zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji. Ministerstwo Finansów 
zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych opinii na stronie internetowej MF w dziale 
„Działalność“ w zakładce „Konsultacje podatkowe” dostępnej pod linkiem 
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe.

Proszę o przesyłanie w terminie 7 dni od daty przedstawienia przez Ministerstwo Finansów 
projektów struktur, propozycji zmian, wniosków i uwag wraz ze szczegółowym ich 
uzasadnieniem w wersji elektronicznej (prosimy o załączenie wersji edytowalnej) na adres: 
konsultacje.sf@mf.gov.pl.
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