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PoLA JASNE WYPEŁN|A PoDMloT SKŁADNĄCY PEŁNoMocN|cTWo. WYPEŁN|Ć NA MA§ZYN|E, KoMPUTERoWo LUB RĘczNl€, oużYMl, DRuKoWANYM|
LITERAIłI, C?ARNYM LUB NlEBlEsKtM KoLoRĘM.

1) wpełnia się w prrypadku złożenia więce,i niż jednąo egzemplaraa druku pps-1 dla jednego pełnomocnlctwa szczególnego.
2) wypełnia sĘ w prżypac'ku nierezydenta nieposiadającego idenMkatora podatkowego.
3) wypełnienie części B,3 nie jest oboiłąkowe. Adres elektroniczny oznacza adres w systemie teleinformatycznym wykorrystywanym przez o€an podatkotvy.

4\ Poz z5,29 i 33 wypełT,ia się, gdy p€łnomocniclwo iest Udzielane przez osobę prawną lub jednostkę niemająą osobowości prawnei. W prżypadku reprez€ntacji
wieloosoboń/ei tpołrvŻei s osó6,), poŻostałych uprawnionych do repreźentowania i ustanowienia pełnomocnika nalezy wymieniĆ W dodatkol1ym formulaż U PPs-1.

5) w p..yp"oxu, 9Ą pełnomocnik Ędąry adwokatem, radą prawnym lub doradĘ podatkowym składa uwierzytelniony przez siebie odpis udzielonąo mu pełnornocnictwa

W poz, 26, go i 34'pełnomocnik ten z2mieszcza informację o podpisi€ złoźonyn przez udzielając€go pełnomocnictwa (ań, 1 38a § 4 ustarvy).

6) \^/vpelnienie poz 44 jest obowiązkowe w przypadku pełnomocnika Ędącego adwokatem, radą pra\ivnym, doradcą podatkourym oraz niereą/denta niepo§iadaiącego
neńrynxatora'pooatkowego jąśli niewskazująw sekqi D.2. adresu do doręczeń w kąu (ań 145 § 2 i§ 2a u§taury). W prżypadku pożostalych pehomocnikóflwypelnienie

wL-44 omaczł wniesiend o doręcżenie Ż pomocą środków komunikacji elektronicznej pism w sprawie W§kezanei w częŚci E, Adres elektroniczny oznacra adreE

w syslemie teleinformatycżnym wykorzystwyanym pżez organ podatkowy.

I Peńomocnik do Ctoręczeń 
-wsxaiany -pŹez 

uŚtanauliającego pełnomocnika szcząólnąo W PrzyPadku ustanowienia Więcej niŹ Jednąo pelnomocnika o tyrn sarrrym

zakresie działania lub ustano/vienia pełnomocnika ąólnego oraz szcżegónego w tej samej sprawie (ań. 1389 ustawy).

8) A.tre§ do doręczeń w krąu - rozumie się pżez to adres na terytońUm RzeczypospolĘ Polskiei.

9) V'tłypełnienie części D.3 nie jest obowiąkowe.
10) zbzenie dokumentu stwierdzającąo udzielenie pelnomocnicf^,a podląa opłacie skańo{vej na podstafvie 9ńj 1 YsŁ 

't Pkt 2 ustrawV z dnia 16 listĘada 2006 r- o oPłacie

skarbovvej (Dz. U. z 2015 r. 9ÓŻ. lós, z 6in. ń.). sxaoaiący pi*nomocni'ctwo lesJ z9lałiąany doĘczyć do niego douód zapłaty należnej opłaty skańo/ei albo jego

wierzyteinioną kopię, nie Ńźniei niż w ciągu t,:h dni od chwili pffitania obwązku jej apłaty.
1,1) za-|naczyć kwadrat w prz}padku pełnomocnictwa, którego złożenie iest a^rolnione od opłaty skaóowoj.. ponieważ mocodawcą jest osoba koruygtaj+a ze świaclczeń

pomocy ipołecznE z ńwóóu ubos'tła i prży skbdaniu peńomocnictwi zostanie przedstawione (zaĘczone) zaŚwiadczenre Potwierdzające ten fakt

PPS-I,,, l 2,,


