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PPs2. Kolejny nr egz. I ogółem

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGOLN E

liczba egzemplarzy1)

PodstawapraWna:M.138eustaWyzdnia29sierpnia1997r

SkładającY:

Mocodawca (podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następcaprawny, osobaiżecia, wnioskującyo wyoanie ińterpretaóji
indywidualnej lub ogólnej, inny podmiot udzielający pełnomocnictwa szczególnego) albo pełnomócnik.

]Vlie,i§eąskładania: Orqan podatkowvwłaściwvw§prawie.
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oRGAu PoDMloT SKŁADAJAGY PEŁNoMocN !cTWo,)
Organ, do którego jest składane pełnomocnictwo
3.

PlERWSZY URZĄD SKĄRBoWY W LUBL|NlE
4. Podmiot składający pełnomocniclnrro (zaznaczyć właściwe kwadraty):
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5. Rodzaj
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Numer isefb dolonrer,fu
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I
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27.

Adres elektroniczny na pońalu podatkowyrn
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c. ośWADczEN E MocoDAWcy ALBo pEŁNoMocN
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29, Pierwsze imię
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części E upowazniam osobę wymienioną w części D.
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31,

29. Pierwsze imię

30. Stanowisko / Funkcja9)

31.

Podpis

28, Nazwisko

29.
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32.Dala (dzień
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2E. Nazwisko

30,
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33. Uwierzytelnienie odpisu pełnomocnic,tura przez pełnomocnika

uFkazanegow poz

3410)
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34. Podp|s pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub
doradcą podatkowym (uwierzytelniającego udzielone mu pełnomocnictwo)

35. Data uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa (dzień - miesiąc - rok) i miejsce jego spon.ąazenia
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PoLA JAsNE WYPEŁNlA PŁATNlK, PoLA clEN4NE WYPEŁNlA URZĄD sKARBoWY. WYPEŁNlć NA MASZYNlE, Kol\4PUTERoWo LUB RĘczNlE, DUżYMl,
L|TERAN.4l, CZARNY|\ł LUB NlEBlEsKll\ł

Do DZIAŁANIA W SPRAWIE
D,1. DANE IDENTYF|KACYJNE
36.{#1ffił€nry-ł*lP

/ numer

PESEL

(njepotżebne

37. Numer wpisu na listę adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych
40. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)a)

tożsamośćlub innego numeru

42. Numer i seria dokumentu potwierdzającego

tl4 Kraj wydania dokumenfu lub nadania innąo numeru idenMkacyjrrego, wynieniorrąo w poz 41,Ęlub

wskazanej w

D.2. ADRES

cĘśclE11)

D

4ł)
48.

kaju wydania dokumeńu lub nadania in
numeru idenffikacyjnego wyrnienionego w poz.

45. Kod

Adres elektroniczny na pońalu podatkowym

**

PEŁNoMocNlKA Do DoRĘcZEŃ W KRAJU'Ą

D,3. DANE KoNTAKToWEą
E.

zAKREs PEŁNoMocNlcTWA szczEcÓlrueoo
62. Wskazanie sprawy podatkowej lub innej §r

podatkowej lub innej sprawie należącej do

)ej do

właściwościolganu podatkowego lub wskazanie zakresu do działania w

organu podatkowego.

PoDP|SYWANIE l ZŁoZEN|E W URZĘDZ|E SKARBoWYM DELKARAOJlAKC-U/S oRAZ lNNYCH
DOKUMENTOW A TAKZE WSZELK|CH INNYCH WYMAGANYCH FORMALNOŚC| W ryM
DOKONYWANlA KOREKT DEKLAMCJl DOTYCZĄCYCH SAMOCHODU OSOBOWEGO NR

o opłacie skarbowej (zazni

E

Oo*u"rono dowód

opłacie'. §karbowej

/

E

Z. OowOO

zańty zostanie dolączony

zwolnione od opłaty §karbowej na podstawie (należy

nie późniei niż w ciągu 3 dni

E

t,załącznik16)

!) WYPełnia się w przlpadku złoźenia więcej niż jednego egzemplarza druku PPS-1 dla jednego pełnomocnictwa szczególnego.
PPS-'I może bYć zgłoszone także dalsze pełnomocnictwo szczególnÓ, W 6kiń pżypadku dane dalsŹego-pełnomocnika należy wskazaó w części D.
Pełnomocnik_będący adwokatem,.radcą prawnym lub doradĘ podatkowyn, udzielając dalszego |ełnomocnictwa,
{pełnia poz,28,29 i 3i w częściC, wiisując
swoje naa/isko, pierusze imię iskladając podpis.
3) PelnomocniUdalszy pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradĘ podatkowym zaznaczaw poz. 4 odpowiednio kwadrat nr 2 lub 3 oraz 4-6.
!) WYoełnia się w ryzĘad!<9 nierezydenta nieposiadającego polskiego idenMkatora-podatkowógo (NlP tub nuńer PESEL).
5) Wypełnienie częściB.3 i D.3 nie jest obowiązkowe.
oznacza adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez olgan podatkowy (np. ePUAP).
9 Adles elektroniczny
7) Ustanowienie pełnomocnictwa szczególnego w!/viera skutek od dnia zawirdomienia organu po--datliowego (a-ń.' 13Si 2 usiawy).
§
2) Na formularzu

8)Złożenietegooświadczeniajestobowiązkowe.Oświadczenieskładasięprzezzaznac{enielirładratu. S) Ęo.z. eQ WYPełnia się, _gdy_.pełnomocnictwo jest .udzielane pzez Ósobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej.

W przypadku reprezentacji
w aodatńowym' fońularzu pFs_1.
_Wie]oosobowej (Powyzej 3 osób) pozostałych uprawnionych do reprezentowania i ustairowieńia pełnoinocnika ńalbzy wymienie
'
33
zamieszcza.się
oświadczenie
zgodności
o
składanego odpisu pełnomocniciwa z oąiginałem dokumentu.
W po..
11) Ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o.tym samym Żakresie działania lub ustanańijąc pełnomocnika ogólnego oraz szczególnego w tej samej sprawie,
strona Wskazuje organowi jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń (ań. 138g ustawy). Wskazanie pełnomoinika-do doręczeń ńastę-puje pŹezzaźnżczenie
kwadratu.
_

'!9)

12) WYPełnienie Poz. 47 jest obowiązkowe w pzypadku zgłoszenia pełnomocnika (dalszego pełnomocnika) będącego adwokatem,

'

radą

prawnym lub doradą

podatkowym.
Doręczanie pism pełnomocnikowi będą99ryl9 adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo
w siedzibie organu podatkowego (ań. 144 § 5 ustawy).
Wypełnienie p9J._4_7 jgsl obowiązkowe W przypadku nierezydenta nieposiadającego idenMkatora podatkowego, jeślinie wskazał W części D,2. adresu do doręczeń
W kraju (ań. 145 § 2 i § 2a ustawy).
Na potzebypro_c9.d!ryszczególnej, o której mowaWań.89 ust. 1h-lj ustawyzdnia 11 marca 20o4r.o podatku od towaróWiusług (Dz. U,z2o17 r,poz, 1221,
z PÓŹn. zm.) - (VAT-Refund) pełnomocnik szczególny będący nierezldenteń nieposiadającym adresu do korespondencji na terlońuir RzeczypospoliĘ Polskiej
oraz numeru PESEL może wskazać adres poczty elektronicznej.
WlPełnienie poz. 47 pżez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika szczególnego niebędącego adwokatem, radą prawnyn lub doradą podatkowym, oznacza
pełnomocnikowi pism W sprawie Wskazanej w części E za pomoą śiodków komunikacji elekirónicznój (ań. 144a § ,l-pK 2 ustarfo),
_,. wniesienie.o doręczenie
13) Wypelnienie poz. 48 nie jest obowiązkowe, z tym że z wykolzystaniem pońalu podatkowe§o będą załatwiane s-prawy określon'e'w rozpozldz'eniu Ministid Finansów
grudnia 2015 r. w sprawie określeniarodzajów spraw, które mĘą byó załatwiane z w}kozystaniem portalLi podatkowego (Dz. U.Ż2017 r. poz. 1323}.
, _. z dnia 28
'!i)Ądres do doręczeń w kĘu - rozumie się pzez to adres na terytońum Rzeczypospolitej Polskiej.
15) ZoŻenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej-na podstawie ań. 1 ust. ,l pK 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
oPłacie skarbowej (Dz. U, z 2016 r, poz, 1827, z późn, zm.). Składający pełnomocnictwó jest zobowiązany dołączyć do niego dbwód zaptaty należnej opłaty
skarbowej.albo jego uwierzytelnioną kopię, nie później niż w ciągu tzech dni od chwili powstania obowiązku jej Żapłaty,
_ _.
16) Zaznaczyć kwadrat w przypadku pelnomocnictwa, którego złożenie jest zwolnione od opłaty skarbowej, ionióńaż moóodawcą jest osoba kozystająca ze świadczeń
pomocy społecznej z powodu ubóstwa i przy składaniu pełnomocnictwa zostanie przedstawione (załączone) zaświadczenie potwierdzające ten fakt,-

o
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