Zmiany w przepisach dotycz¹cych procedur rejestracyjno-ewidencyjnych

1 grudnia 2014 r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja
przepisów dotycz¹cych zasad i zakresu
informacji ujawnianych w rejestrze przedsiêbiorców. Za³o¿eniem zmian jest odformalizowanie oraz przyspieszenie procedury
rejestracji spó³ek, dziêki czemu ³atwiej
bêdzie za³o¿yæ firmê oraz dokonywaæ zmian
w informacjach ujawnianych w ewidencji.
Ustawodawca postanowi³ zwiêkszyæ efektywnoœæ
wprowadzonej w 2009 r. zasady „jednego okienka”,
która dotychczas nie do koñca spe³nia³a oczekiwania
przedsiêbiorców.
Dla spó³ek rejestruj¹cych siê od 1 grudnia 2014 r.
wniosek rejestracyjny sk³adany w Krajowym Rejestrze
S¹dowym jest jednoczeœnie wnioskiem o przyznanie
numeru NIP i REGON. S¹dy rejonowe, prowadz¹c
rejestr w systemie teleinformatycznym, przesy³aj¹
zdalnie podstawowe informacje na temat danego
podmiotu do odpowiednich urzêdów. Po otrzymaniu
od nich w³aœciwych numerów NIP i REGON od razu
wprowadzaj¹ je do swojego systemu. Przedsiêbiorcy
nie musz¹ ju¿ sk³adaæ w s¹dzie rejestrowym
osobnego wniosku o przyznanych przez urzêdy
numerach. W tym zakresie, nowelizacja obejmuje
równie¿ spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹
zak³adane przez Internet (tzw. S24).
Nie tylko realnie przyspieszono moment rozpoczêcia
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, ale równie¿
ograniczono liczbê wymaganych dokumentów, przez
co obni¿y³y siê koszty rejestracji. Przyk³adowo, przy
rejestracji podmiotu lub zmianie nazwy spó³ki nie
sk³ada siê ju¿ umowy spó³ki w dwóch osobnych
egzemplarzach - dla s¹du i urzêdu skarbowego.
Wszystkie informacje zawarte we wniosku rejestracyjnym, b¹dŸ zmieniaj¹cym dane podmiotu,
s¹ udostêpniane pozosta³ym urzêdom.
Nowelizacja umo¿liwia nie tylko zdalne przekazywanie
informacji miêdzy s¹dami, a urzêdem skarbowym
i statystycznym, ale równie¿ miêdzy urzêdem
skarbowym a ZUS.
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Limit ujawnionych pozycji wg Polskiej
Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD)
Kolejn¹ donios³¹ zmian¹ dla przedsiêbiorców
jest ograniczenie dopuszczalnej liczby pozycji
przedmiotu dzia³alnoœci spó³ki ujawnionych
w KRS. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów,
w rejestrze przedsiêbiorców mo¿na zamieœciæ
nie wiêcej ni¿ 10 pozycji przedmiotu dzia³alnoœci
wed³ug PKD, w tym jeden przedmiot przewa¿aj¹cej
dzia³alnoœci na poziomie podklasy. Ka¿dy podmiot
musi dostosowaæ liczbê pozycji w okresie przejœciowym, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 5 lat od wejœcia
w ¿ycie ustawy (czyli najpóŸniej do 1 grudnia 2019 r.)
Sk³adaj¹c wniosek do s¹du rejestrowego z jak¹kolwiek
zmian¹ po 1 grudnia 2014 r., trzeba za³¹czyæ formularz
KRS-ZM w celu dostosowania liczby PKD do obowi¹zuj¹cych przepisów oraz podaæ jeden przedmiot
przewa¿aj¹cej dzia³alnoœci na poziomie podklasy.
W przeciwnym razie, s¹d zwróci wniosek, co wyd³u¿y
ca³y proces.
Ustawodawca nie wymaga od zarejestrowanych ju¿
podmiotów zmian w umowach spó³ki i ponoszenia
przez to dodatkowych kosztów. Równie¿ nowo
zak³adane podmioty mog¹ posiadaæ w swojej umowie
spó³ki wiêcej ni¿ 10 pozycji PKD. Ograniczenie odnosi
siê bowiem wy³¹cznie do ewidencji w KRS.
Przepisy ograniczaj¹ce liczbê rejestrowanych pozycji
PKD do 10 nie daj¹ jednak odpowiedzi na pytanie,
co siê stanie w przypadku, gdy spó³ka bêdzie wykonywa³a dzia³alnoœæ poza t¹ ujawnion¹ w rejestrze,
ale znajduj¹c¹ siê w umowie spó³ki. Wydaje siê,
¿e w takim przypadku s¹d nie bêdzie stosowa³
grzywny przewidzianej ustawie o KRS. Spó³ki
bêd¹ wiêc mog³y prowadziæ szersz¹ dzia³alnoœæ
ni¿ ujawniona w rejestrze bez konsekwencji
prawnych, pod warunkiem, ¿e nie przekrocz¹
zakresu podanego w umowie spó³ki.

W przypadku danych wymaganych przez pozosta³e
urzêdy, a nieposiadanych przez s¹d rejestrowy,
podmioty musz¹ zg³osiæ brakuj¹ce informacje do
ewidencji podatkowej i statystycznej w terminie
21 dni od rejestracji w KRS.
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