
PoLA JAsNE WYPEŁNIA PoDATNIK, PoLA clEMNE WYPEŁNIA URzĄD sKARBoWY. WYPEŁNlĆ NA MAszYNlE, KoN.4PUTERoWo LUB RĘCZNlE, DUŻYl,,łl, DRUKoWANYMl LlTEMMl,
oZARNYM LUB NlEBlESKlM KoLoRE1,4.

NlP / numer

PPs-1
PEŁNOMOC N ICTWO SZCZEGOLN E

z. Kolejny nr egz. / ogołem
liczba egzemplarzy1)

L-L/LJ

Podstawa prawna: Ań. 138e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U, z2018 r. poz. 800, zpóźn. złn.), zwanej dalej ,,ustiawą'.
Składający: Mocodawca (podatnik, platnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia, wnioskujący o wydanie interpretacji

indywidualnej lub ogólnej, inny podmiot udzielający pełnomocnictwa szczególnego) albo pełnomocnik.
]\łiFiś^p ękłerlania, Ornan nnrlatknw włeśniw w ęnrawip

A, oRGAN, PoDMloT SKŁADAJĄCY PEŁNoMocNlcTWo,}
II P|ERWSZY URąD SKARBoWY W LUBL|N|E
F

E 1.rocoda*ca El z. pełnomocnit3) E s. oaIs.y pełnomocnik3) E ł. aowora9 D s, raoca prawnf) D O. do,aa"" podatkowy3)

B. DANE MOCODAWCY
B, DANE IDENTYFIKACYJNE

* iahra=rr nnimiałll niahałanała aanha

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyćwłaściwy kwadri

E z. o"oU"

-TZE
- miesiąc - rok)

8. Rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru idenffikac$negoa) 
|S. 

Hunerisera aonłnentl pońłie@ąokdsamoćć*ł)
I

{ {. }(raj qdania dokumerńl lub nadania innąo numeru iderrtyfil€cyjrrego, wymienbnąo w poz 8,9lub 10 a) { 2. Kod kaju wydanh dokumerńt lub nadanh inrr€o
nurnełu łreń/fl@cyjnęowymienbnęo w pe. lla)

B.2 . ADRES slEDZlBY - / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA *
13. Kraj l5, Powiat

PoLsKA
16. l8. Nr domu | 'l9. Nr lokalu

2'l. Kod pocdowy | 22,Poczta

B 3. DANE KoNTAKToWEo

c. oŚWADczENlE MocoDAWcY ALBo PEŁNoMocNlKA?)
1. Oświadczam, że do działania w sprawie wskazanej w części E upowaźniam osobę wymienioną w części D.

2. Moźiwość udźelenia dalszeoo pelnomocnicilł€al E tat D nie

1

28. Nazwisko 29. Pierwsze imię

30. Stanowisko / Funkcja9) 3l. Podpis

2
28, Nazwisko 29. Pierwsze imię

30. Stanowi§ko / Funkcja9) 3l. Podpis

9
28. Nazwisko 29. Pierwsze imię

30. Stanowisko / Funkcjas) 3l. Podpis

32.Data (dzień - miesiąc - rok)

33. Uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa przez pełnomocnika
urkazanego w poz 3410)

34. Podpis pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub
doradcą podatkowyn (uwieżytelniającĘo udzielone mu pełnomocnictwo)

35. Data uwierzyłelnienia odpisu pełnomocnictwa (dzień - miesiąc - rok) i miei§ceiego §porządzenia

PPS-1*, | 1,,
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PoLAJASNE WYPEŁNlA PŁATNlK, PoLA clEl\łNE WYPEŁNlA URzĄD sKARBoWY. WYPEŁNlĆ NA MASZYNlE, KoMPUTERoWo LUB RĘcZNlE, DUżYlr4l,

D. DANE PEŁNoMoCNIKA UPoWAzNloNEGo Do DzlAŁANlA W SPRAW|E

D,1 . DANE IDENTYF|KACYJNE
36.łdca!*iłołotao ry,łlłe / numer PESEL (niepotżebne skre§ić) 37. Numer wpisu na listę adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych

40. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)4)

42. Numer i seria dokumentu

44, t$aj wydania dokumenfu lub nadania innąo numeru idenfflęcyjrregą wymieniołrąo w poa 41, Ęlub 4!)

48. Adres elektroniczny na pońalu podatkowym47. Adres elektronicznyń), 12)

D.2, ADRES PEŁNoMocNlKA Do DoRĘcZEŃ W KRAJU'Ą

LUBELSKlE

D-3. DANE KoNTAKToWEą

E. ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA SZCZEGÓLNEGO
Wskazanie sprawy podatkowej lub innej sprawy należącej do właściwości organu
podatkowej lub innej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

Po DP l SYWAN|E l zŁoŻEN l E W U RZĘ DZI E S KARBoWYM D ELKARACJ l AKC-U/S o RAZ l N NYC H
DOKUMENTOW A TAKZE WSZELK|CH |NNYCH WYMAGANYCH FORMALNOŚC| W ryM
DOKONYWAN|A KOREKT DEKLARACJ| DOTYCZĄCYCH SAMOCHODU OSOBOWEGO NR
NADWoZlA

o opłacie skarbowej (zaznaczyć ńaściwy kwadrat):

D z,oowoo

D,',

] ) 
WYoełnia się w pzypadku złożenia więcej niż jednego egzemplarza druku PPS-1 dla jednego pełnomocnictwa szczególnego,

2) Na formularzu PPS-1 może byó zgłoszone także dalsze pełnomocnictwo szczególne. W takim pzypadku dane dalsŻego-pełnomocnika należy wskazać w części D.
Pełnomocnik.będący adwokatem,.radcą prawnyn lub doradą podatkowym, udzielając dalszego pełnomocnictwa, vvypełnia poz.28,29 i 3i w części C, Ęisując
swoje naz^/isko, pierwsze imię iskładając podpis.

3) Pelnomocnik/dalszy pełnomocnik będący adwokatem, radą prawnyn lub doradą podatkowym zaznaczaw poz,4 odpowiednio kwadrat nr 2 lub 3 oraz4-Ę.
4) Wypełnia się w przypadku nierezydenta nieposiadającego polskiego idenMkatora podatkowego (NlP lub numer PESEL).
5) Wypełnienie części B,3 i D.3 nie jest obowiązkowe.
6) Adres elektroniczny oznacza adres w systemie teleinformatycznym wykorzyst}Ąłanym pżez organ podatkowy (np. ePUAP).
7) Ustanowienie pełnomocnictwa szczególnego Wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego (art. 138i § 2 ustawy),
8)Złożenietegooświadczeniajestobowiązkowe.Oświadczenieskładasięprzezzaznaczeniekwadratu. -

S) Ęo,z. S! wypełnia się,,gdy_.pełnomocnictwo jest udzielane pzez osobę prawną lub jednostkę niemająą osobowości prawnej. W przypadku reprezentacji
_wiejoosobowej (powyZej 3 osób) pozostałych uprawnionych do reprezentowania i ustanowieńia pełnoinocnika ńalózy wynienió Ń dodatkowyni fońularzu PPs_1.

1 0) W poz, 33 zamieszcza się oświadczenie o zgodności składanego odpisu pelnomocnictwa z oryginalem dokumentu.
11) Ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania lub ustanalaiiijąc pełnomocnika ogólnego oraz szczególnego w tej samej sprawie,

sirona wskazuje organowi jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń (ań. ,l38g ustawy). Wskazanie pełnomoĆnika do doręczeń ńastępuje pŹezzaŻnŻczenie
kwadratu.

12) WYpełnienie poz. 47 jest obowiązkowe w przypadku zgłoszenia pełnomocnika (dalszego pełnomocnika) będącego adwokatem, radą prawnym lub doradą
podatkowym.
Doręczanie pism pełnomocnikowi będąęn9 adwokatem, radcą prawnyrn lub doradcą podatkowym następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo, W siedzibie organu podatkowego (art. 'l 44 § 5 ustawy).
Wypełnienie p9z a7j9s! obowiązkowe w przypadku nierezydenta nieposiadającego idenĘlikatora podatkowego, jeśli nie wskazał W części D.2. adresu do doręczeń
w kraju (ań. 145 § 2 i § 2a ustawy).
Na potzeby procedury szczególnej, o której mowa w ań. 89 ust. 1h-'lj ustawy z dnia 11 marca 2oo4 l. o podatku od towaróW i usług (Dz. U.z2017 (.poz,1221,
z póŹn. zm.) - (VAT-Refund) pełnomocnik szczególny będący nierezydentem nieposiadającym adresu do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz numeru PESEL może Wskazać adres poczty elektronicznej,
Wypełnienie poz, 47 pzez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika szczególnego niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradą podatkowym, oznacza
Wniesienieodoręczeniepełnomocnikowi pismWsprawieWskazanejWczęści Ezapomocąśrodkówkomunikacji elektronicznej (ań.l4,/.a§lpkt2ustawy).

'l3) Wypełnienie poz, 48 nie jest obowiązkowe, ztym że z Wykolzystaniem portalu podatkowego będą załatwiane sprawy określone W rozpoządzeniu Ministra Finansów
zdnia28 grudnia 2015 r. wsprawie określenia rodzajówspraw, które mogą być załatwiane zwykorzystaniem pońalu podatkowego (Dz. U. z2017 r. poz.1323).

14) Adres do doręczeń W kąu - rozumie się plzez to adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
'l5) Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej na podstawie ań. 1 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn, zm.). Składający pelnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć do niego dowód zapłaty naleźnej opłaty
skarbowej albo jego uwierżytelnioną kopię, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

16) Zaznaczyć kwadrat w przypadku pełnomocnictwa, którego złożenie jest zwolnione od opłaty skarbowej, ponieważ mocodawcą jest osoba korzystająca ze świadczeń
pomocy spolecznej z powodu ubóstwa i przy składaniu pełnomocnictwa zostanie pżedstawione (załącmne) zaświadczenie potwierdzające ten fakt,

PPS-1*, | 2,

DRUKoWANYMl LlTERAt\łl, oZARNYM LUB NlEBlEsKlN4 KoLoREM.
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