
PoLA JASNE WYPEŁNlA PoDATNlK, PoLA clEMNE WYPEŁNlA URąD SKARBoWY. WYPEŁNlĆ NA MAszYNlE, KotńPUTERoWo LUB RĘczNlE, DUŻYMl, DRUKoWANYMl LITEMMl,
oZARNYNł LUB NlEBlEsKlM KoLoREM,

PEŁNOMOCN ICTWO SZCZEGÓLN E
2. Kolejny nr egz. / ogółem

liczba egzemplarry1)

Lr-l / L-------J-------J

Podstawa prawna: Ań, 138e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z2O18 r. poz. 800, zpóźn,m,), zwanej dalej,,ustawą'.
Składający: Mocodawca (podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia, wnioskujący o wydanie interpretacji

indywidualnej lub ogólnej, inny podmiot udzielający pełnomocnictwa szczególnego) albo pełnomocnik.
Mieisce składania: oroan oodatkowv właściwv w sorawie.

A. oRGAN, PoDM loT SKŁADAJĄGY PEŁNoMocN lcTwo,)

P|ERWSZY URZĄD SKARB
4. Podmiot składający pełnomocniclltto (zaznaczyć właściwe kwadraty):

D t.rocotarc" El 2. pełnomocnik3) D a. o"l.., pełnomocnik3) D ł. aowora§} E S. ,aO"" pr"*"fl B O.a"oO", p.

B. DANE MOCODAWCY
B. DANE IDENTYF|KACYJNE

* - rJofvczv nodmiottl niebedaceoo osoba
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Rodża

D z.o"ou"

-T7. 
D zenia (dzień - miesiąc - rok) *ł4)

L-L-l, L_-L-L-------J----

l0, zagraniczny numer

inn€o numeru ideĄńkacyjnego, wyrnienioąo w poz 8, 9 lub l0 a)

nuneru iderĄ/f,(ejrrąpwymierion€o w W- fia)

B.2. ADRES S|EDZIBY, / AKTUALNY ADRES ZAM|ESZKAN|A *

3, Kraj 'l5. Powiat

PoLSKA

20. Miejscowość 21. Kod pocńowy

B.3. DANE KoNTAKToWEo

c. 7\

1. Oświadczam, źe do dźałania w sprawie wskazanej w części E upoważniam osobę wymienioną w części D.

2, Możiwośó udżelenia dalszeqo pelnomocnic{was) E *r E nie

1

28. Nazwisko 29. Pierw§ze imię

30. Stanowisko / Funkcja9) 3{. Podpis

2
28. Nazwisko 29. Pierwsze imię

30, Stanowisko / Funkcja9) 31, Podpis

3
28. Nazwisko 29, Pierwsze imię

30. Stanowisko / Funkcja9) 31. Podpis

32,Dala (dżeń - miesiąc - rok)

33. Uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa przez p€łnomocnika
rłckazanego w poz. 3410)

34. Podpis pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub
doridcą podatkowym (uwieżytelniającąo udżelone mu pełnomocnictwo)

35. Data uwiorzytelnienia odplsu pełnomocnińra (dzień - miesiąc - rok) i mlejsce jego sponądzenia

1. ldentyfikator / numer

PPS-1

PPS-l,,, l l"
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PoLA JAsNE WYPEŁNlA PŁATNlK, PoLA clEMNE WYPEŁNlA URżĄD sKARBoWY. WYPEŁN|ć NA MAszYNlE, KoN4PUTERoWo LUB RĘczNlE, DUżYVtl,

]) WYP_ełnia się w przypadku złoże_nia więcej niż jednego egzemplarza druku PPs-1 dla .iednego pełnomocnictwa szczególnego,
2) Na formularzu PPS-1 może bYó zŃszone także dilsze- pełnomocnictwo szczególnÓ. W dkim pzypadku aanJÓiiŚróto-pełnomocnika należy wskazaó w części D.Pełnomocnik.będącY adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, ujzielając dalszego pełnomocnictwa, w$ełi,,ia poz. 28,29 i Cł w Ózęsci C, wiisując

swoje nazwisko, pienłsze imię iskładając podpis.
3) PełnomocniUdalszY Pełnomocnik będący adwokatem, radą prawnym lub doradą podatkowym zaznaczaw poz.4 odpowiednio kwadrat nr 2 lub 3 oraz 4-€.
!) WYPełnia się w przypadku n]erg+9nla nieposiadającego póiskie9Ó identyfikatora podatkowÓgo (Nlp Iub nuńer pESfl_).
5) Wypełnienie części B.3 i D.3 nie jest obowiązkowe. -

9) ĄdPs elektroniczny oznacza adres w systemie teleinformatycznym Wykorzyst}Ą/Vanym przez organ podatkowy (np. ePUAP).
7) Ustanowienie pełnomocnictwa szczególnego w}rwiera skutek od'dnia Żwijaohienia oiganu po-dat(owego 1a'rt,' t sai § 2 usiawy).
8) Z.łożenie tego oświadczenia jest obowiązkowe. Óświadczenie składa się przezzaznacńnie łrvadratu. '
S) Ęo.z. S! wYPełnia się, _gdY_.Pełnomocnictwo jest udzielane przez ÓŚobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej. W przypadku reprezentacji
, _wie,loosobowej (gowYZeJ 3 osób) pozostałych upiawnionych do róprezentowanii i usta'nowieńia pełno'mocniłińai'ezy wymienr ń oooairłow}rn'tóńuńźu pps_r.
]9) W r.. 33 zamieszcza.się oświadczenie o zg_odności składanegó odpisu pełnomocnictwa z oąiginałem dokumentul '
11) Ustanawiając więcej niŻ jednego Pełnomocnika o tym samym-zakresie <jziałania lub ustanańijąc pełnomoóniiJogólnego oraz szczególnego w tej samej sprawie,

strona wskazuje organowi jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń (ań. 138g ustawy). wiliazanie pełnomoŹnira-do doręczeń 
-nastę"puje piŹezzaznaczenie

kwadratu.
12) WYPełnienie Poz. 47 jest obowiązkowe w pzypadku zgłoszenia pełnomocnika (dalszego pełnomocnika) będącego adwokatem, radą prawnym lub doradąpodatkowym.

Doręczanie pism pełnomocnikowi będą99m9 adwokatem, radcą prawnyn lub doradcą podatkowym następuje za pomocą środkóW komunikacji elektronicznej albo. W siedzibie organu podatkowego (art. 1 44 § 5 ustawy).
WYPełnienie 

P9_z,_4,7 
jgst obowiązkowe w Pzypadku nierezydenta nieposiadającego identyfikatora podatkowego, jeśli nie wskazał w części D,2. adresu do doręczeń

w kĘu (ań. 145 § 2 i § 2a ustawy).
Na potzeby pĘ9d!ry szczególnej, o której mowa W ań. 89 ust..1h-lj ustawy z dnia 11 marca 2oo4 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u, z2o17 r. poz. 1221,z PÓŹn. zm.) _-_(VAT-Refund).Pełnomocnik szczególny będący. nierezldenteń nieposiadającyrn adresu do korespondencji na terytoń-uin Rzeczypospołitq eolsriej
oraz numeru PESEL może wskazać adres poczly elektronicznej.
WYPełnienie Poz, 47 Pzez mocodawę, który zgłosił pełnomócnika szczegolnego niebędącego adwokatem, radĘ prawnym lub doradą podatkowym, oznacza

_ _. wniesienie.o doręcz_enie pełnomocnikowi pism w sprawie wskazanej w części e za pomocĄ siodłów komunikacji elekńnicznÓ; (ań. 144a § l'irt z ustairy;,
13) WYPełnienie Poz. 48 nie jest obowiązkoYe, z.tym że zrykożystaniem portalu poditkowelo będą załatwiane s'prawy określon'e'w rozporz-ąaz'Óniu ltłinistij Finansów

. z dnia 28 grudnia 2015 r. W sprawie.określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane-z wikdzystaniem póńalri podatkowego (DŻ. U.Ź2o17 r. poz. 1323),
'! 
1) Ą9rę" do doręczeń w kraju - rozumie się przez to adies na terytorium RzóizypospoliĘ Polskiej.

15) ZłoŻenie dokumentu stwierdzając9g_o udzielenie pełnomocnictwa podlega Ópłacie skirbowej 
-na 

podstawie ań, 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia ,l6 listopada 2006 r,
o. oPłacie s.!(aqowej (Dz, U. z 2016 l. poz. 18Z7 , z późn. zm.). Składijąc! pełnomocnictwó jesi zobowiązany dołączyĆ do niego a6woo zipłaty należne.i opłaty

_ _. skarbowej_albo jego uwiezytelnioną kopię, nie później niź W ciągu trzech d-niod chwili powstanii ouowiązru pj Źapłat!.
16) ZaznaczYĆ kwadrat w PrzYPadku.Pełnomocnic|lva, K9ieg9 złożónie jest zwolnione od dpłaty skarbowej, |onióńaz inocodawcą jest osoba korzystająca ze śWadczeń

PomocY sPołecznej z Powodu ubóstwa i przy składaniu pełnomocnictwa zostanie pzedŚtarłłone (załącŻone) zaświadczenie pdtiłierazające ten faxi.'

PPS-1*, l Z,

NlEBlEsKlM KoLoREM.

D.1, DANE |DENTYFIKACYJNE
36, {dctłły{ilołorpo,dcćlory+*e / numer PEsEL (niepotuebne skreślić) 37. Numer wpisu na listę adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych

40. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)a)

potwierdzającego tożsamość lub innego numeru 42. Numer i seria dokumentu

tt4 Kraj wydania dokumenfu lub nadania innąo numeru iden§filocyjnego, wymieniorrąow pą-41,Ęlub4ł\ 45, Kod laaju wydania dokumeńu lub nadania innego
numeru iderMkacyjnego wymienionego w poz. 444)

wskazanej w części Ell) n|tJ tak

€. Adres elektroniczny na pońalu podatkowym

D.2, ADREs PEŁNoMocNlKA Do Ń W KRAJU'.)

D.3. DANE KoNTAKToWEą

E. ZAKRES PEŁNOMOCN ICTWA SZCZEGÓLN EGO
62. Wskazanie §prawy podatkow(

podatkowej lub innej sprawie
i sprawy 1alęącej do właściwości organu podatkowego lub wskazanie zakre§u
do właściwości organu podatkowego.

PODPISYWANlE l ZŁOZENlE W URZĘDZIE SKARBOWYM; DELKAMCJlAKC-U/S, WNIOSKU O WYDANlE
ZAśWADCzENlA o ZwoLNlENlU Z poDATKU AKcyzowEco, oDBloRU zAśWADczrŃń oRAz lNNycH
DOKUMENTÓW ATAKŻE WSZELKICH lNNYCH WYMAGANYCH FORMALNOŚCI WTYM DOKONYWANlA KOREKT
DEKLARACJl DOTYCąCYCH SAMOCHODU OSOBOWEGO NR NADWOZ|A

o opłacie skarbowej (zaznl

E 
'. 

Oru"ronodowód E Z, OowOO zapłaty zostanie dołączony nie później niż w ciąqu 3 dni

E 
', 

-'u"rn,*'U)
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