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Zmiany w rachunkowości, które obowiązują od 2022 roku wprowadzają liczne 
zmiany. Wśród tych zmian, znalazły się regulacje dotyczące podpisywania sprawo-
zdań finansowych i sprawozdań z działalności. Część tych zmiany dotyczy nowego 
formatu sprawozdań, które mają też znaczenie dla podmiotów stosujących między-
narodowe standardy rachunkowości. Poznaj zmiany, które będą obowiązywały już 
przy sprawozdaniach za 2021 rok, ponieważ wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co 
się zmieni w rachunkowości 2022 r. w zakresie podpisywania sprawozdań finanso-
wych? Jakie jeszcze inne zmiany się pojawiły? Wszystkie informacje na ten temat 
przedstawiamy w komentarzu wraz z ujednoliconym tekstem ustawy o rachunko-
wości. Jednolity tekst zawiera zmiany wprowadzone ustawą z 14 października 2021 r. 
o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 2106).
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Zmiany w rachunkowości 2022, które zostały uchwalone przez Sejm 14 
października 2021 r. wprowadzają liczne zmiany. Wśród tych zmian, zna-
lazły się też regulacje dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych 
i sprawozdań z działalności. Część tych zmiany dotyczy nowego formatu 
sprawozdań, które mają też znaczenie dla podmiotów stosujących międzyna-
rodowe standardy rachunkowości. Poznaj zmiany, które będą obowiązywały 
już przy sprawozdaniach za 2021 rok, ponieważ wejdą w życie od 1 stycznia 
2022 r. Co się zmieni w rachunkowości 2022 r. w zakresie podpisywania 
sprawozdań finansowych? Jakie jeszcze inne zmiany się pojawiły? Poniżej 
przedstawiamy komentarz wraz z ujednoliconym tekstem ustawy o rachun-
kowości. Jednolity tekst zawiera zmiany wprowadzone ustawą z 14 paździer-
nika 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Zmiany dotyczą szeregu przepisów. Ustawa z 14 października 2021 r. 
o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2106) zmienia przede wszystkim zapisy w:

   ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), 
   ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.),
   ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 112, z późn. zm.),
   ustawie z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415),
   ustawie z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 737, z późn. zm.).

Te ostatnie regulacje dotyczą przede wszystkim zasad przeprowadzania 
kontroli przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, a więc dotkną firm 
audytorskich i w konsekwencji pośrednio poddających swoje sprawozdania 
badaniu przez biegłego rewidenta. 

Komentarz do ustawy z 14 października 2021 r.  
o zmianie ustawy o rachunkowości  

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2106)
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Zmiany, jakie będą wprowadzone do sprawozdawczości są wynikiem 
rozwoju technologii cyfrowych. Z jednej strony możliwość korzystania z no-
woczesnych narzędzi informatycznych sprawia, że jednostki łatwiej mogą 
wywiązywać się ze swoich obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg 
rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Natomiast 
użytkownicy tych sprawozdań mogą w szybki sposób pobierać, analizować 
i interpretować potrzebne im dane. 

Nowe regulacje są właśnie odpowiedzią na oczekiwania użytkowników 
sprawozdań, którzy chcą, aby dostarczane im dane były jeszcze bardziej 
przystosowane do ich przetwarzania pod względem informatycznym. 
Zmiany, jakie będą wprowadzone dotyczą przede wszystkim formatu spra-
wozdawczego, sposobu podpisywania i przekazywania informacji. 

Zmiany w formacie technicznym sprawozdania

Unia Europejska wprowadziła już przepisy mające na celu ułatwienie 
dostępności i porównywalności sprawozdań finansowych. Rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniające 
dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolite-
go elektronicznego formatu raportowania tzw. ESEF – ang. European Single 
Electronic Format (Dz. Urz. UE L 143 z 29.05.2019, str. 1, z późn. zm.) weszło 
w życie 18 czerwca 2019 r. Na jego mocy emitenci, których papiery wartościo-
we zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym mają obowiązek 
sporządzać swoje roczne raporty finansowe, w skład, których wchodzą także 
sprawozdania finansowe, w formacie XHTML. W przypadku gdy raport emi-
tenta zawiera skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie 
z MSR, należy oznakować takie sprawozdanie przy użyciu języka znaczni-
ków Inline XBRL. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie przejrzystości, 
dostępności i porównywalności sprawozdań finansowych sporządzanych 
przez spółki giełdowe oraz ułatwienie analizy tych sprawozdań.

Przy czym omawiane wyżej zmiany nie odnoszą się do formatu i zakresu 
śródrocznych sprawozdań emitentów (zarówno na poziomie jednostkowym, 
jak i skonsolidowanym). Zagadnienie to pozostaje poza zakresem przedmio-
towym ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ponadto przepisy roz-
porządzenia 2019/815 nie nakładają obowiązku sporządzania śródrocznych 
raportów finansowych zgodnie z wymogami ESEF przez emitentów.




