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PROJEKT PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO JUŻ DOSTĘPNY 

 

 

Z dniem 1 lipca 2016 r. wejdą w życie przepisy o tzw. pełnomocnictwie ogólnym, na podstawie którego 

osoby umocowane przez podatników (a także m.in. płatników i inkasentów) będą mogły 

reprezentować swoich mocodawców we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach 

należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Jedynym wyjątkiem 

od powyższej zasady będzie podpisywanie deklaracji podatkowych w imieniu podatnika, które nadal 

będzie wymagało udzielenia odrębnego pełnomocnictwa do tej właśnie czynności. 

 

Celem przepisów o pełnomocnictwach ogólnych jest ograniczenie uciążliwości związanych z 

dotychczasowym obowiązkiem odrębnego przedstawiania odrębnych pełnomocnictw w odniesieniu do 

każdej sprawy podatkowej. W efekcie wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych powinno doprowadzić 

do ograniczenia niezbędnych czynności administracyjnych po stronie pełnomocników oraz organów 

podatkowych i do uproszczenia procedur związanych z reprezentowaniem podatników przez 

pełnomocników. 

 

Co do zasady, udzielenie pełnomocnictwa ogólnego będzie podlegało zgłoszeniu w formie 

elektronicznej. Pełnomocnictwa te będą przechowywane w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw 

Ogólnych, do którego dostęp będą miały organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. 

 

Na stronie internetowej Rządowego Centrum legislacji można zapoznać się z projektem 

rozporządzenia, zawierającego wzór pełnomocnictwa ogólnego 

(http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12284300/12347258/12347259/dokument216557.pdf). 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 


