
Problemy techniczne uniemożliwiające złożenie pełnomocnictwa ogólnego.  

Stosownie do art. 138d § 3 Ordynacji podatkowej pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego 

zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu 

elektronicznego, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 

2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub 

wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. poz. 916), do ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. Jedynie w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie 

pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie, w formie dokumentu 

elektronicznego, pełnomocnictwo składa się w formie pisemnej według ww. wzoru.  

Ordynacja podatkowa nie zawiera definicji „problemu technicznego”. Z kolei zgodnie ze 

słownikowym znaczeniem wyrazu „techniczny” należy pod tym pojęciem rozumieć „odnoszący się do 

techniki, stosowany w technice, wchodzący w zakres techniki, zajmujący się techniką”. 

Pełnomocnictwo ogólne zgłasza się zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, 

pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (Dz. U. 

poz. 2290 z późn. zm.) za pośrednictwem portalu podatkowego tj. systemu teleinformatycznego 

administracji podatkowej służącego do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i 

inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia 

podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (art. 3 pkt 14 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 14 § 4 Ordynacji 

podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funkcjonowanie portalu 

podatkowego i jest administratorem danych podatników, płatników, inkasentów, ich następców 

prawnych oraz osób trzecich korzystających z tego portalu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Podatnik ma możliwość złożenia pełnomocnictwa ogólnego dopiero po spełnieniu warunków 

korzystania z ww. portalu, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. 

w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2286, z późn. zm.). 

Zgodnie z § 2 niniejszego rozporządzenia, warunkiem korzystania z portalu jest posiadanie statusu 

użytkownika portalu oraz posiadanie przez użytkownika identyfikatora użytkownika i hasła. Tym 

samym, funkcjonalność złożenia pełnomocnictwa ogólnego jest dostępna jedynie dla zalogowanych 

użytkowników portalu.  

Wystąpienie problemów technicznych w funkcjonowaniu portalu podatkowego lub w 

funkcjonowaniu CRPO, uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego elektronicznie, 

obliguje Ministra Finansów do przyjęcia pełnomocnictwa ogólnego w formie pisemnej. Brak 

możliwości wpisywania numeru NIP przy wypełnianiu elektronicznego PPO-1 w komponencie CRPO 

Portalu Podatkowego, jako właściwego identyfikatora podatkowego wypełnia przesłankę, o której 

mowa w art. 138d § 3 Ordynacji podatkowej, zdanie drugie, obligującą Ministra Finansów do 

przyjęcia pełnomocnictwa ogólnego w formie pisemnej. Obowiązek taki nie występuje w sytuacji, gdy 

złożenie pełnomocnictwa ogólnego w tej formie jest wynikiem wyłącznie zamierzonego działania 

osoby składającej, a nie zaistniałych problemów technicznych.  


