PRAKTYCZNE PROBLEMY W ZAKRESIE UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW
Z dniem 1 stycznia 2016 r. znowelizowane zostały przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie
pełnomocnictw (nowe rodzaje pełnomocnictw – ogólne, szczególne oraz do doręczeń) oraz w zakresie
doręczeń pism pomiędzy organami podatkowymi oraz podatnikami i ich pełnomocnikami.
W oparciu o znowelizowane przepisy Minister Finansów wydał rozporządzenie zawierające m.in.
wzory pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 oraz pełnomocnictwa do doręczeń PPD-1. Od stycznia
2016 roku pełnomocnictwo może być złożone w organie podatkowym wyłącznie na niniejszych
wzorach.
W praktyce jednak prawidłowe wypełnienie przedmiotowych wzorów pełnomocnictw nastręcza wielu
trudności, z uwagi na brak jednoznacznych instrukcji ich uzupełniania. Kłopotliwe jest m.in. pole
„Adres elektroniczny” zdefiniowany lapidarnie jako „adres w systemie teleinformatycznym
wykorzystywanym przez organ podatkowy”.
Z wzorów pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń wynika, że uzupełnienie
pola „Adres elektroniczny” w sekcji dotyczącej pełnomocnika oznacza wniesienie o doręczenie pism
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Błędne wypełnienie tego pola może zatem skutkować
brakiem faktycznego doręczenia pism pełnomocnikowi.
Dodatkowym problemem są niedociągnięcia w zakresie przygotowania i udostępnienia
podatnikom/pełnomocnikom platform elektronicznych, za pośrednictwem których następować
powinna elektroniczna wymiana informacji i dokumentów.
Problemy stwarza szczególnie elektroniczna platforma usług administracji publicznej (tzw. ePUAP),
która obecnie m.in. nie daje użytkownikom możliwości weryfikacji ich adresu elektronicznego, który z
kolei musi być wskazany w pełnomocnictwie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
Doświadczenia pierwszych dni stycznia br. pokazują, ze organy podatkowe nie są przygotowane na
implementację nowych regulacji. Niektóre urzędy nawet nie wiedzą o nowych przepisach i proszę
nadal o pełnomocnictwa bez zachowania formy nowych formularzy PPS-1 i PPD-1.
Będziemy informowali Państwa na bieżąco w przypadku pojawienia się nowych informacji/instrukcji
dot. wypełniania druków pełnomocnictw oraz e-korespondencji z organami podatkowymi.
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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.
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