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 KARTA USŁUGI  

Zgłoszenie pełnomocnika.  

Co chcę załatwić? Zgłosić pełnomocnika. 

Kogo dotyczy? 
Każdego zainteresowanego, kto chce, aby w kontaktach z urzędem reprezentował go 
pełnomocnik.  

Co przygotować? 

Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód 
wniesienia opłaty skarbowej. 

Informację o sposobie zapłaty opłaty skarbowej znajdziesz w części „Ile muszę zapłacić”. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Jeśli chcesz zgłosić pełnomocnika ogólnego, przez którego możesz działać we wszystkich 
sprawach podatkowych, złóż zawiadomienie wyłącznie elektronicznie z konta podatnika na 
Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl. Informacje o tym, jak zostać użytkownikiem 
Portalu Podatkowego znajdziesz tam w zakładce Konto podatnika. Złożone w ten sposób 
przez Ciebie pełnomocnictwo znajdzie się w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw 
Ogólnych (CRPO). W przypadku problemów technicznych, które uniemożliwiają złożenie 
pełnomocnictwa ogólnego w formie elektronicznej, możesz je wyjątkowo złożyć w formie 
papierowej na formularzu PPO-1 do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu, który to 
prowadzi rejestr CRPO w imieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

Adwokat, radca prawny i doradca podatkowy mogą sami zgłosić udzielone im 
pełnomocnictwo ogólne.  

Jeśli chcesz zgłosić pełnomocnika do działania we wskazanej sprawie podatkowej złóż 
pełnomocnictwo szczególne. Napisz jakiej sprawy ono dotyczy. Możesz skorzystać z 
formularza PPS-1.  

Jeśli chcesz zgłosić pełnomocnika, który będzie odbierał korespondencję z urzędu 
skarbowego w Twoim imieniu, złóż pełnomocnictwo do doręczeń. Możesz skorzystać z 
formularza PPD-1.  

Jeśli chcesz zgłosić pełnomocnika do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej możesz skorzystać z formularza UPL-1. Jeśli chcesz zgłosić 
pełnomocnika do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej możesz 
skorzystać z formularza UPL-1P.   
Pamiętaj, aby w treści pełnomocnictwa podać:  
▪ swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres (miejsce zamieszkania lub siedziby) oraz 

identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), 
▪ dane osoby/osób, które upoważniasz do działania w Twoim imieniu, ich adresy do 

doręczeń oraz identyfikatory podatkowe,  
▪ zakres pełnomocnictwa. 

Formularz, który chcesz złożyć w formie papierowej (osobiście w Urzędzie lub przesłać 
pocztą) podpisz czytelnie. 

Ile muszę 
zapłacić? 

Złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub urzędowo 
poświadczonego odpisu pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.   

Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy / Miasta właściwego ze względu na miejsce 
siedziby organu podatkowego, do którego składasz pełnomocnictwo lub przelewem na 
konto tego Urzędu, w tytule wpisując „opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa”. 
Opłatę skarbową może zapłacić również Twój pełnomocnik. 

Uwaga: złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie 

http://www.podatki.gov.pl/
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jest zwolnione z opłaty skarbowej.  

Złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Pełnomocnictwo  złóż w dowolnym dla Ciebie czasie.  

Pamiętaj przy tym, że pełnomocnictwo szczególne do reprezentowania Ciebie w 
postępowaniu podatkowym składa się dopiero po wszczęciu tego postępowania. 

Gdzie i w jaki 
sposób załatwię 
sprawę? 

Pełnomocnictwo: 

▪ złóż osobiście w siedzibie urzędu skarbowego, 
▪ wyślij listownie na jego adres, 

▪ przekaż za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez portal podatkowy 
www.podatki.gov.pl lub przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej 
ePUAP.  

Formularz PPS-1 i PPD-1 złóż w urzędzie właściwym w sprawie, formularz UPL-1 i UPL-1P 
złóż w „swoim” urzędzie, tj. właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników.  

Formularz składany w formie dokumentu elektronicznego podpisz: 

podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym, na który składają się: 

▪ identyfikator podatkowy NIP albo PESEL, 
▪ pierwsze imię, 
▪ nazwisko 
▪ data urodzenia 
▪ Twój login i hasło do konta na Portalu Podatkowym, 

 
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym uwierzytelnionym przy użyciu 
mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne.  

Jeśli przebywasz za granicą, dokument możesz złożyć również w polskim urzędzie 
konsularnym. 

Co zrobi urząd?  
Jeżeli urząd będzie miał wątpliwości co do treści pełnomocnictwa - wyjaśni je z udziałem 
Twoim i pełnomocnika.   

Jaki jest czas 
realizacji? 

Od dnia otrzymania pełnomocnictwa urząd będzie w zakresie spraw objętych tym 
pełnomocnictwem kontaktował się z ustanowionym przez Ciebie pełnomocnikiem.  

Jak się odwołać? Dla zgłoszenia pełnomocnika nie jest przewidziany tryb odwoławczy. 

Informacje 
dodatkowe 

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. 

W każdej chwili masz prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo lub zgłosić nowego 
pełnomocnika. 

Cofnięcie pełnomocnictwa powinno nastąpić w takiej samej formie jak jego udzielenie. 

Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego 
mu pełnomocnictwa. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 
1325 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz.1740); 
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Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 
2020 r., poz.1575 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 
1546 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty 
skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330). 


