Zgaszenie zmian w spółkach, stowarzyszeniach i fundacjach w KRS

Od 1 lipca 2021 roku wnioski o wpis do KRS można składać wyłącznie w formie
elektronicznej ( nie dotyczy stowarzyszeń i fundacji) . Wnioski składane w formie
papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy.
Dotyczy to również rejestracji spółek zakładanych w tradycyjny sposób ( np.
sporządzanie aktu założycielskiego u notariusza i poza systemem S24) Nawet jeśli
spółkę założono na podstawie wzorca umowy udostępnionym w S24 to już zmiany
obligatoryjnie zgłaszamy za pośrednictwem PRS (Portal Rejestrów Sądowych) .
W tzw. elektronicznym postępowaniu rejestrowym pisma kierowane do sądu przez
przedsiębiorcę oraz z sądu do przedsiębiorcy są wysyłane za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego PRS i nie można zrezygnować z takich doręczeń elektronicznych.
Złożenie wniosków wymaga posiadanie konta na portalu PRS,
Założenie konta wymaga autoryzacji za pomocą podpisu kwalifikowanego, podpisu
zaufanego albo podpisu osobistego.
Kto może przygotować i podpisać wniosek
Wniosek na Portalu Rejestrów Sądowych może przygotować każda osoba posiadająca
konto na tych portalach, ale sam wniosek o rejestrację zmian mogą podpisać wyłącznie:
osoby uprawnione do reprezentacji spółki, lub pełnomocnik procesowy, powołany przez
osoby uprawnione do reprezentacji spółki.
Jakie dokumenty w postaci elektronicznych załączników, dołączyć do wniosku
kierowanego do PRS powinno powierzyć się specjaliście , gdyż nieznajomość
procedur wynikających z KSH lub przepisów ustawy o KRS powoduje
konsekwencje, nawet kilkukrotnego zwrotu wniosków (pomimo pouczenia przez
Sąd Rejestrowy osób wnioskujących o wadach czy brakach)
Składając samodzielnie wnioski i gdy wniosek podpisuje osoba reprezentująca spółkę
niebędąca pełnomocnikiem procesowym warto też przejrzeć i instrukcję dokonywania
zmian w systemie PRS i obsługi załączników do e-formularzy KRS
i pamiętać należy aby oryginały tych załączonych elektronicznie dokumentów lub ich
odpisy poświadczone przez notariusza wysłać do sadu w terminie 3 dni od daty
złożenia wniosku
Najlepiej skorzystać z naszych usług i ustanowić pełnomocnika procesowego.
Pełnomocnictwo procesowe do rejestracji zmian w KRS musi zostać podpisane zgodnie
z zasadami reprezentacji spółki.
Niezależnie od tego czy powołany jest pełnomocnik, należy pamiętać, że w niektórych
przypadkach wymagane jest złożenie podpisów pod dokumentami przez wszystkich

członków zarządu niezależnie od tego, że w imieniu spółki z o.o. podpisują się
członkowie zarządu zgodnie z reprezentacją. To wynika z art. 19 KSH.
Jest to co prawda wyjątek od zasady i odnosi się jedynie do przypadków kiedy to spółka
z o.o. wystawia dokument. W tym przypadku dokumentem może być oświadczenie woli
lub wiedzy, pisma procesowe, pisma, wnioski, wniosek o wpis do KRS, lista członków
zarządu, lista wspólników.
Na obowiązek złożenia podpisów pod dokumentem przez wszystkich członków zarządu
wskazuje : art. 164 § 1, art. 167 § 1 pkt 2, art. 167 § 4 pkt 2 i 3, art. 167 § 5 pkt 1, art.
188 § 3, art. 262 § 2 pkt 3, art. 265 § 2 pkt 3, art. 265 § 4
Pełnomocnictwo w tych przepisach określonych wymaga zatem złożenia podpisów
przez wszystkich członków zarządu.
Koszty, gdy zmiany zgłaszasz na portalu PRS, wynoszą odpowiednio:
- opłata sądowa za wpis to 250 zł a opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym 100 zł,
-gdy zmiany zgłaszasz w systemie S24 odpowiednio 200 zł i 100 zł
Przy zmianach ( szczególnie wspólników lub osób zarządzających) należy również
pamiętać o obowiązku dokonania zmian w urzędzie skarbowym tj. w terminie 21 dni
od dnia dokonania wpisu do KRS na formularzu NIP 8 ( np. w przypadku zmiany
siedziby , adresu, zmian dot. zmian wspólników spółek osobowych) dot. PCC dla
nowych wspólników spółek kapitałowych na formularzu PCC oraz w terminie 7 dni od
daty dokonania zmian, do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
(w przypadku zmian zarządu, wspólników).
Konsekwencje niezłożenia lub złożenia wniosku po terminie to przeważnie:
- pozbawienie możliwości skutecznej obrony praw- w wyniku np. zmiany siedziby
spółki, przez brak odbioru korespondencji na adres ujawniony w KRS. i brak wiedzy
o postępowaniach,
- stan w którym umowa zawarta przez kontrahenta ze spółką reprezentowaną przez
osobę widniejącą w KRS jest umową wiążącą bo ten nie został poinformowany o
zmianach w reprezentacji spółki.
- w końcu, sąd rejestrowy może przeprowadzić postępowanie przymuszające przez
wezwanie członków zarządu do złożenia stosownych dokumentów oraz wniosku a w
przypadku ich niezłożenia, nałożenie na każdego z członków zarządu spółki grzywnę i
to wielokrotnie.
-możliwość poniesienia innej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru w ustawowym
terminie.

