Elektroniczny odpis KRS wa¿ny tak jak papierowy

W wyniku nowelizacji ustawy o Krajowym
Rejestrze S¹dowym (tekst ujednolicony),
29 czerwca 2012 r. Ministerstwo
Sprawiedliwoœci uruchomi³o us³ugê
pobierania elektronicznych odpisów
z KRS. Dziêki temu, zainteresowani
mog¹ pos³ugiwaæ siê elektroniczn¹ wersj¹
odpisu, a tak¿e od rêki go wydrukowaæ.
Status prawny uzyskanego w ten sposób
odpisu jest identyczny, jak tego pozyskanego w sposób tradycyjny z Centralnej
Informacji KRS, opatrzonego stosown¹
pieczêci¹.
Nowelizacja, która umo¿liwia pos³ugiwanie siê
elektronicznym odpisem z Krajowego Rejestru
Przedsiêbiorców, wesz³a w ¿ycie z pocz¹tkiem
bie¿¹cego roku, a wraz z ni¹ tak¿e odpowiednie
rozporz¹dzenie wykonawcze. Zgodnie ze
zmodyfikowanymi przepisami (Art, 4 ust. 4a
i 4aa Ustawy o KRS):
Centralna Informacja bezp³atnie udostêpnia,
w ogólnodostêpnych sieciach teleinformatycznych,
aktualne informacje o podmiotach wpisanych
do Rejestru oraz listê dokumentów zawartych
w katalogu. Pobrane samodzielnie wydruki
komputerowe aktualnych informacji o podmiotach
wpisanych do Rejestru maj¹ moc zrównan¹
z moc¹ dokumentów wydawanych przez Centraln¹
Informacjê, o których mowa w ust. 3, je¿eli
posiadaj¹ cechy umo¿liwiaj¹ce ich weryfikacjê
z danymi zawartymi w Rejestrze.
Elektroniczne odpisy z KRS uzyskane za
pomoc¹ portalu Ministerstwa Sprawiedliwoœci
mog¹ byæ wykorzystane zarówno w postaci
elektronicznej, jak i w formie dokonanego
samodzielnie wydruku elektronicznie
uzyskanego odpisu. W przypadku, gdy
w danym postêpowaniu nie ma mo¿liwoœci
pos³u¿enia siê form¹ elektroniczn¹, osoba
przedk³adaj¹ca wydruk do³¹cza do niego
oœwiadczenie o jego zgodnoœci z otrzymanym
dokumentem elektronicznym.
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Jak uzyskaæ e-odpis?
Wyszukiwarka, dziêki której mo¿na uzyskaæ
tzw. odpis aktualny dotycz¹cy dowolnego
podmiotu wpisanego do KRS, dostêpna jest
na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwoœci ?
System umo¿liwia równie¿ weryfikacjê
elektronicznych odpisów, poprzez wprowadzenie
w odpowiednim polu identyfikatora, którym
opatrzony jest ka¿dy elektronicznie wygenerowany
odpis KRS. Wyszukiwarka generuje wówczas
kopiê pobranego wczeœniej odpisu, która mo¿e
pos³u¿yæ do zweryfikowania, czy badany e-odpis
nie zosta³ zmodyfikowany.

E-odpis krok po kroku
Kliknij tutaj, aby obejrzeæ ilustrowany
przewodnik: jak pobieraæ i weryfikowaæ
e-odpisy, korzystaj¹c z wyszukiwarki
zamieszczonej na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwoœci.

Korzyœci
Korzystanie z wyszukiwarki oraz pobieranie
lub weryfikacja e-odpisów, jest bezp³atne.
Pozwoli to zaoszczêdziæ nie tylko wydatki
(uzyskanie 1 tradycyjnego odpisu zwyk³ego
to koszt 30 z³), ale przede wszystkim czas
niezbêdny na wype³nienie i z³o¿enie wniosku.
Dziêki e-odpisowi nie musimy tak¿e pamiêtaæ
o regularnym zamawianiu odpisów, pobieraj¹c
je wtedy, kiedy s¹ potrzebne. Wizyta w s¹dzie
bêdzie konieczna tylko, jeœli potrzebny bêdzie
tzw. odpis pe³ny, zawieraj¹cy dodatkowo dane
o charakterze historycznym.
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